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São Paulo, 13 de outubro de 2017
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
O Presidente da Diretoria, de conformidade com os artigos 40 e 41 dos Estatutos Sociais, convoca os
Senhores Associados, de acordo com o artigo 25-a, para participar da Assembléia Geral Ordinária, a
realizar-se domingo, dia 12 de novembro de 2017, das 08h30 às 17h00, em sua Sede Social, à Rua
Hungria, nº 1000, nesta Capital, a qual obedecerá a seguinte:

ORDEM DO DIA
a) Eleição de 100 (cem) Membros do Conselho Deliberativo, período 2017/2021;
b) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Assembléia anterior;
c) Apresentação do relatório do Conselho Deliberativo, período 2016/2017;
d) Proclamação e posse dos candidatos eleitos;
e) Diversos.

AVRAHAM GELBERG - Presidente da Diretoria

EDITAL Nº 197/2017
PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA BRA/IICA/13/005
SELECIONA CONSULTOR(A) POR PRODUTO

Código: TR/PF/IICA-8254

Consultoria individual para apoio técnico especializado relacionado ao processo de
contratação de consultorias, pessoa jurídica, multidisciplinar, com expertise na área
de modelagem e concessão da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos urbanos - RSU.
Formação: Profissional graduado em curso de nível superior completo, preferencialmente
nos cursos de Engenharia Sanitária, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, ou ainda de
arquitetura ou similares.
Experiência Profissional: Experiência igual ou superior a 15 (quinze) anos em gestão,
regulação, modelagem ou formulação de políticas de serviços de RSU; Experiência no
desenvolvimento e análise crítica de programas e projetos, bem como em levantamentos
técnicos e diagnósticos de sistemas de abastecimento de Resíduos Sólidos Urbanos,
envolvendo a preparação de pareceres técnicos, informes, manuais de operação, e
similares; Experiência na elaboração de documentos de licitação para contratação padrão
Banco Mundial; Experiência em coordenação de trabalhos multidisciplinares e articulação
institucional.
Vigência Contratual: 200 dias
Número de Vagas: 1

Outras Informações: Para participar do edital de seleção os candidatos deverão se
cadastrar no processo, impreterivelmente até o dia 15/11/2017 às 23h59min59seg.
A responsabilidade pelo processo seletivo de serviços técnicos de consultoria é de
competência da entidade executora nacional, conforme legislação vigente. A íntegra do
edital e o resultado da seleção (após processo seletivo) poderão ser visualizados na página
do IICA http://www.iicabr.iica.org.br/pessoa-fisica/

Fundamento Legal: Seleção e Contratação de Consultores por Empréstimos do BIRD e
Créditos e Doações da AID por parte dos Mutuários do Banco Mundial, datadas de janeiro
de 2011.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA

Edital de convocação de Audiência Pública sobre o EIA/RIMA do empreendimento “Ampliação
Industrial e Expansão de Áreas Agrícolas”, de responsabilidade de São Martinho S/A.

O Conselho Estadual do Meio Ambiente, usando de sua competência legal, convoca audiência pública sobre o Estudo de
Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente – EIA/RIMA do empreendimento “Ampliação Industrial e
Expansão de Áreas Agrícolas” de responsabilidade de São Martinho S/A. (Processo 275/16), que se realizará no dia 23 de
novembro de 2017, às 18 horas, na Câmara Municipal de Pradópolis, Plenário José de Cayres, Rua Sete de Setembro 999,
Centro, Pradópolis/SP. Informa que cópia do EIA/RIMA estará à disposição dos interessados, para consulta, no período de
23 de outubro a 23 de novembro de 2017, na Biblioteca Municipal de Pradópolis, Rua Sete de Setembro, 1.065, Centro,
Pradópolis/SP, de segunda a sexta-feira (exceto feriado), das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Para quem dispõe de equipamento e programa compatíveis, cópia eletrônica pode ser encontrada no site:
http://licenciamentoambiental.cetesb.sp.gov.br/eia-rima.Ano 2016 – Processo 275.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/PRONTOS SOCORROS MUNICIPAIS DE TABOÃO
DA SERRA, convida as empresas interessadas em participar do

Pregão Eletrônico SE nº 004/2017, realizado para a Contratação de Empresa
para Prestação de Serviços Médicos nas Especialidades de Tocoginecologia,
Anestesiologia e Neonatologia. Para informações e condições de parti-
cipação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Perfuração de Poço
Tubular Profundo em proveito do LANAGRO-SP.
DATA ABERTURA: 21 de novembro de 2017.
HORÁRIO ABERTURA: 09:00 horas
LOCAL: Laboratório Nacional Agropecuário – LANAGRO/SP, situado à Rua
Raul Ferrari, S/Nº– Campinas / SP. O Edital poderá ser obtido gratuitamente
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br ou neste Laboratório, à Rua
Raul Ferrari s/nº – Jardim Santa Marcelina – Campinas – SP, no horário das
8:00 ás 12:00 e das 13:00 ás 17:00 horas.

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2017
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Elétrica
para Execução da Obra de SPDA da Base Física de Campinas em proveito
do LANAGRO-SP.
DATAABERTURA: 22 de novembro de 2017.
HORÁRIO ABERTURA: 09:00 horas
LOCAL: Laboratório Nacional Agropecuário – LANAGRO/SP, situado à Rua
Raul Ferrari, S/Nº– Campinas / SP. O Edital poderá ser obtido gratuitamente
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br ou neste Laboratório, à Rua Raul
Ferrari s/nº – Jardim Santa Marcelina – Campinas – SP, no horário das 8:00 ás
12:00 e das 13:00 ás 17:00 horas.

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2017

LABORATÓRIO
NACIONAL
AGROPECUÁRIO -
LANAGRO/SP

MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA

E ABASTECIMENTO

SECRETARIA DE SERVIÇOS
E OBRAS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - SMSO, comunica aos
interessados que o CADERNO DE LICITAÇÃO poderá ser obtido gratuitamente
mediante download na página http://e-negocioscidadesp.prefeitura.so.gov.br ou,
mediante entrega de 01 (um) CD-ROM VIRGEN, na Divisão Técnica de Licitações -
G. 2, situada na Av. São João, 473 - 21º andar - Edifício Olido, no horário das 9h30
às 11h30 e das 13h30 às 16h, a partir do dia 06/11/2017.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015-0.132.645-3.
EDITAL - CONCORRÊNCIA Nº 001/17/SMSO.
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O CONTROLE DE INUNDAÇÕES

PARA A BACIA DO CÓRREGO DOIS IRMÃOS.
PRAZO PARA CONSULTA E AQUISIÇÃO: a partir de 06/11/2017.
ENTREGA DOS ENVELOPES: das 9h00 às 10h00 do dia 08/12/2017.
SESSÃO DE ABERTURA: dia 08/12/2017 às 10h00.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E CREDENCIAMENTO
Acha-se aberta a Chamada Pública em epígrafe:
CHAMADA PÚBLICA Nº 011/SME/CODAE/2017 - 6016.2016/0012273-0 - para
aquisição de 80.000 (oitenta mil) quilogramas de FEIJÃO COMUM CLASSE
PRETO, TIPO 1 diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar
Rural, para atender ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).
O envelope nº 01 (documentação de habilitação) e o envelope nº 02 (projetos de
venda e documentos técnicos) deverão ser entregues até o dia 22 de Novembro de
2017, das 08h às 16h, na CODAE, situado na Rua Líbero Badaró, nº 425 - 9º andar
- Centro - São Paulo - SP.
O procedimento de abertura dos envelopes poderá ocorrer em sessão pública no dia
24 de Novembro de 2017, às 10h, no endereço da CODAE indicado no cabeçalho
do Edital.
O Edital e seus anexos poderão ser obtidos, até o último dia que anteceder a entrega
dos envelopes, mediante recolhimento de guia de arrecadação, ou mediante a
apresentação de CD gravável no Setor de SME/CODAE-Contratos e ou por meio da
Internet, no sítio http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, acessando o item
CHAMADA PÚBLICA dentro do painel de licitações, bem como, as cópias do Edital
estarão expostas no balcão do setor.

SECRETARIA DO VERDE
E DO MEIO AMBIENTE

COMUNICADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 034/SVMA/2017 - PA - 6027.2017/0000306-6. OBJETO:
Contratação de serviço de implantação de cercamento no Parque Jardim
Apurá-Búfalos, localizado na Prefeitura Regional da Cidade Ademar, Zona Sul da
Capital, conforme discriminados no Anexo II - Especificações Técnicas do Objeto,
deste Edital.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL.2 torna público no Diário
Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no endereço eletrônico
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, a redesignação da sessão de
abertura do Pregão Eletrônico nº 034/SVMA/2017para o dia 22 de Novembro
de 2017, às 14:30 horas, em virtude da alteração da Oferta de Compras - OC
no Cadastro da BEC-SP.
O novo caderno de licitação, composto de edital e dos anexos, poderá ser
obtido sem custo, através da Internet pelo site www.bec.sp.gov.br ou
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, ou retirado, mediante a entrega de
1 (um) CD-R ou CD-RW sem uso, na Unidade de Licitação, situada na Rua do
Paraíso, nº 387/389, 9º andar, Paraíso, nesta Capital, das 09h00 às 16h00,
tel. 5187.0171 e fax 5187.0357.

Associação de Cronistas Esportivos do Brasil – ACEB
Pela presente estão convocadas as associações de cronistas
esportivos dos Estados brasileiros filiadas à ACEB, para se reunirem
em Assembleia Geral ordinária dia 09 de dezembro de 2017 do ano
em curso, às 9 horas em 1ª convocação, às 9h30 em 2ª e às 10 horas
em 3ª e última convocação com qualquer número de filiadas, na sede
da Associação de Cronistas Esportivos de São Paulo – ACEESP, Av.
Paulista, 807 - 9o andar - Conjunto 904, São Paulo, no mesmo local
onde paralelamente será realizado o Congresso anual da ACEB, para
analisar e aprovar as contas do exercício anterior e a eleição dos
novos Poderes da entidade para o novo biênio, de acordo com as
determinações do estatuto social.

Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2017.
Eraldo Leite - Presidente

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 6ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO TRT- 6ª Região
Pr-e-049/17 – PROAD nº 15.062/2017

O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, sito no Cais do Apolo, 739 – Recife - PE, torna
público o certame em epígrafe. OBJETO: Serviços de reforma do edifício destinado ao funcio-
namento do Fórum Trabalhista de Petrolina. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS, por meio do
portal www.comprasgovernamentais.gov.br. ABERTURADA LICITAÇÃO: 12 horas do dia
20/11/17. Referência de tempo: horário de Brasília/DF. Informações pelo fone: (81) 3225-3444,
das 08:00 às 17:00 h (horário local). Para concorrer a este Pregão os interessados deverão estar
cadastrados no SICAF (Sistema de Cadastramento de Fornecedores). O cadastramento poderá
ser realizado em qualquer unidade dos órgãos ou entidades da Presidência da República, dos
Ministérios, das Autarquias e das Fundações que participam do Sistema Integrado de Serviços
Gerais – SISG, localizadas nas Unidades da Federação.

CARLOS EDUARDO DEALBUQUERQUE MELLO
Pregoeiro

EDITAL Nº 189/2017
PROJETO DE ORGANISMO INTERNACIONAL

PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA BRA/IICA/13/005
SELECIONA CONSULTOR(A) POR PRODUTO

Código: TR/PF/IICA-8236

Consultor individual para apoio técnico especializado relacionado ao processo de
contratação de consultoria, pessoa jurídica, multidisciplinar com expertise na área de
modelagem e concessão da prestação de serviços públicos de abastecimento de água
e esgotamento sanitário.
Formação: Profissional graduado em curso de nível superior completo, preferencialmente
nos cursos de: Engenharia Sanitária, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Arquitetura,
Economia ou Direito.
Experiência Profissional: Experiência igual ou superior a 15 (quinze) anos em gestão,
regulação, modelagem ou formulação de políticas de serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário; Experiência nos processos de modelagem e concessão da prestação
de serviços de infraestrutura, especialmente de abastecimento de água e esgotamento
sanitário; Experiência no desenvolvimento e análise crítica de programas e projetos, bem
como em levantamentos técnicos e diagnósticos de sistemas de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, envolvendo a preparação de pareceres técnicos, informes, manuais
de operação, e similares; Experiência em coordenação de trabalhos multidisciplinares e
articulação institucional.
Vigência Contratual: 180 dias
Número de Vagas: 1

Outras Informações: Para participar do edital de seleção os candidatos deverão se
cadastrar no processo, impreterivelmente até o dia 15/11/2017 às 23h59min59seg.
A responsabilidade pelo processo seletivo de serviços técnicos de consultoria é de
competência da entidade executora nacional, conforme legislação vigente. A íntegra do
edital e o resultado da seleção (após processo seletivo) poderão ser visualizados na página
do IICA http://www.iicabr.iica.org.br/pessoa-fisica/

Fundamento Legal: Seleção e Contratação de Consultores por Empréstimos do BIRD e
Créditos e Doações da AID por parte dos Mutuários do Banco Mundial, datadas de janeiro
de 2011.

INSTITUTO INTERAMERICANO DE
COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE SÃO PAULO
Edital de Convocação da Eleição

A Comissão Eleitoral, designada pelo Plenário do CRCSP, por meio da Deliberação n.º
40/2017, no uso das suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no Decreto-Lei n.º
1.040/1969 e alterações posteriores, bem como na Resolução CFC n.º 1.520/2017, convoca
todos os contadores e técnicos em contabilidade com registro ativo, originário ou transferido
no CRCSP para a eleição de 2/3 (dois terços) dos seus membros, a se realizar conforme o
presente Edital, que estabelece, em síntese que: Datas: 21 e 22 de novembro de 2017.
Horário: Início às 8H00 do Dia 21/11/2017 e Término às 18H00 do Dia 22/11/2017. Local: a
votação poderá ser realizada em qualquer computador com acesso à internet. 1. da Forma de
Eleição:Aeleiçãoserá realizadaporsistemaeletrônicodevotação,exclusivamentevia internet,
por meio de voto em uma das chapas habilitadas, formadas por lista fechada, constando, em
cada chapa, os candidatos efetivos e respectivos suplentes de cada categoria profissional.
Nesta eleição foi registrada e habilitada a concorrer ao pleito do CRCSP apenas uma chapa.
2. Do Voto: 2.1. O voto é obrigatório, secreto, direto e pessoal e deve ser efetuado por todos
os profissionais - contadores e técnicos em contabilidade - com registro ativo, originário ou
transferido. 2.2. O voto será facultativo para os profissionais com idade igual ou superior
a 70 (setenta) anos nas datas da eleição. 2.3. O eleitor deverá estar em dia com suas
obrigações perante o CRC, inclusive quanto a débitos de qualquer natureza, até 10/11/2017,
quando será encerrada a nominata dos profissionais integrantes do colégio eleitoral, aptos
a votar. 2.4. O eleitor que deixar de votar, sem causa justificada, estará sujeito à multa no
valor previsto na Resolução CFC n.º 1.481/2015. 2.5. Para votar, o eleitor deverá acessar os
endereços eletrônicos na internet: www.eleicaocrc.org.br; ou www.cfc.org.br; ou a página do
CRCSP www.crcsp.org.br. 2.6. O CFC remeterá aos profissionais com registro ativo, senha
e instruções para a validação, ao endereço constante no cadastro do CRC, por via postal.
No caso de não recebimento da senha, o profissional deverá requerê-la no sítio eletrônico
do CRC ou do CFC. Serão disponibilizadas, nos sítios eletrônicos do CFC e dos CRCs,
informações necessárias sobre a participação do profissional no processo eleitoral, bem
como orientações para acesso e utilização do sistema eletrônico de votação. 3. Das Vagas a
Serem Preenchidas: Deverão ser preenchidas as vagas de 24 (vinte e quatro) Conselheiros
efetivos e respectivos suplentes, contadores e/ou técnicos em contabilidade, para mandato de
4 (quatro) anos, com início em 1º de janeiro de 2018 e término em 31 de dezembro de 2021.
4. Das Normatizações Aplicáveis:A eleição reger-se-á pelas normas definidas pelo Decreto-
Lei n.º 1.040/1969 e alterações posteriores, Resolução CFC n.º 1.520/2017 e Regulamento
Geral dos Conselhos de Contabilidade (Resolução CFC n.º 1.370/2011). 5. Das Nulidades:
É nula a votação quando ocorrer fraude, falsidade ou irregularidade que comprometa sua
imparcialidade e segurança, desde que interfiram no resultado da eleição. 6. Dos Recursos
sobre o Resultado Final da Eleição: Somente o representante de chapa poderá apresentar
recurso ao CFC, protocolando-o na sede do CRC, com efeito suspensivo, no qual deverá
manifestar as razões pelas quais está impugnando o resultado da eleição, anexando a
documentação comprobatória da irregularidade alegada, no prazo de 3 (três) dias úteis, a
contar da publicação, no Diário Oficial da União (DOU), dos resultados finais. São Paulo,
03 de novembro de 2017. Marcelo Roberto Monello - Coordenador da Comissão Eleitoral.

SECRETARIA DAS PREFEITURAS
REGIONAIS

PREFEITURA REGIONAL
CAPELA DO SOCORRO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da Prefeitura Regional Capela
do Socorro, torna público que, na data e a partir do horário acima assinalado, realizará
licitação na modalidade PREGÃO, por intermédio do sistema eletrônico de contratações
denominado “COMPRASNET”, com utilização de recursos de tecnologia da informação,
denominada PREGÃO ELETRÔNICO com critério de julgamento de menor preço global
mensal, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS
E CARGAS. A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico,
pelo acesso ao site www.comprasgovernamentais.gov.br. - UASG nº 925068,
nas condições descritas neste Edital, devendo ser observado o início da sessão às
10:00 horas do dia 21/11/2017.
Este edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais atos pertinentes também
constarão do site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

COLUNISTAS DA SEMANA segunda:� Marcia Dessen;� terça:� Nizan Guanaes;� quarta:� Alexandre Schwartsman;� quinta:� Laura Carvalho;� sexta:� Nelson Barbosa;� sábado:� Marcos Sawaya Jank;� domingo:� Samuel Pessôa

Todo ano a cena se repete. o
PGBL será a bola da vez nos pró-
ximos meses, até que o ano acabe.
Quem quiser aproveitar o benefí-
cio fiscal do produto deverá fazer
um aporte, se ainda não o fez, pa-
ra reduzir o montante de Imposto
de Renda a pagar em 2018.
Embora o argumento esteja cor-

reto, a oportunidade não é para to-
dos, somenteparaaquelesqueaten-
dam a um conjunto de exigências.
É sempre bom recordar para não
comprar gato por lebre.
Quem se beneficia? Entre março

e abril de 2018, faremos a declara-
ção de ajuste anual dos rendimen-
tos auferidos em 2017. Se omontan-
te das suas despesas dedutíveis, re-
alizadas ao longo de 2017, foi supe-
rior a 20% da sua renda tributável,
vocêutilizaráomodelocompletoda
declaração do Imposto de Renda.
a opção por esse formulário

é a primeira chave que dá acesso
ao benefício fiscal. o aporte de di-
nheiro feito a planos de previdência
PGBL será descontado do montan-
te de renda tributável, base de cál-
culo do Imposto de Renda devido
em2018. Serámenor o valor do IR a
pagar oumaior a restituição.
Tem limite? Sim, o limite é 12%da

renda tributável, como é o caso da
renda proveniente de trabalho assa-
lariadoedarendadealuguéis.outros
rendimentos, comoos isentoseosde
tributaçãoexclusivanafonte,nãoen-
tramnessaconta.SevocêganhouR$
100mil em2017,mas somenteR$60
mil sãorendatributável,poderádes-
contar R$ 7.200 (12%de R$ 60mil),

e nãoR$ 12mil (12%deR$ 100mil).
dedução ou diferimento? a Re-

ceita Federal é boazinha, mas nem
tanto. o Imposto de Renda devi-
do sobre os R$ 7.200, descontado
na declaração de 2018, será pago
quando o PGBL for resgatado ou
transformado em renda. Portan-
to, se trata de um diferimento fis-
cal, ou seja, você adia o pagamento
do imposto para uma data futura.
no saque, muita gente leva um

susto ao descobrir que o Imposto
de Renda é calculado sobre o va-
lor total do resgate, capital inicial
mais os rendimentos acumulados.
diferimento é isso, chegou a hora

de pagar o imposto que você dife-
riuanosatrás. Sededução fosse, co-
moas despesasmédicas, por exem-
plo, o Imposto de Renda incidiria
somente sobre os rendimentos.
Qual o imposto devido no resga-

te? depende do regime de tributa-
ção que você escolheu no momen-
to da adesão ao plano. Se você op-
tou pelo regime tributável que ado-
ta a tabela progressiva de alíquotas

(de zero a 27,5%), a fonte pagadora
(seguradoraadministradoradopla-
no) faráumaretençãode15%atítu-
lodeantecipaçãodoimpostodevido.
na declaração de ajuste anual, o

valorderesgateseráadicionadoaos
rendimentos tributáveisdoexercício
eo IRpagona fonte serácompensa-
do,podendogerar restituiçãooupa-
gamento adicional de imposto, de
acordocomarenda total tributável.
Se a opção for pelo regime de tri-

butação exclusiva na fonte que ado-
taatabelaregressivadealíquotas(de
35% a 10%), o imposto devido será
calculadoeretidopelafontepagado-
racombasenoprazodecorridoentre

adatadodepósitoeadatadoresgate.
obenefíciofiscalseampliaseforpos-
sível aguardar dez anos para resga-
tar.Vocêterádeixadodepagar27,5%
sobre o montante diferido e pagará
imposto de 10%,dez anos depois.
Você é contribuinte do InSS? Es-

sa é outra chave necessária para
ter acesso ao benefício. Quem não
contribui para o InSS ou outro sis-
tema de Previdência Social não
tem direito ao benefício fiscal.
Presente da avó ou tio. os planos

deprevidênciapodemserutilizados
para presentear filhos, netos, sobri-
nhos e afilhados. Entretanto, o be-
nefício fiscal de planos adquiridos
em nome dos menores só pode ser
utilizado se o menor for dependen-
te legal da pessoa que fez a aplica-
ção no PGBL. Se a criança é depen-
dente do pai, a avó que presenteia
o neto, por exemplo, não poderá se
beneficiar desse diferimento fiscal.
Quanto custa? os planos de pre-

vidência cobram taxa de adminis-
tração, percentual ao ano que inci-
de sobre o montante depositado, e,
muitas vezes, taxa de carregamen-
to, percentual que incide uma úni-
ca vez nomomento dodepósito. Ve-
rifique se o custo é compatível com
outras formasdeacumulaçãodedi-
nheiro.Casocontrário,odinheiroque
iriaparaaReceitaFederalacaba in-
do para a seguradora. o benefício
fiscal é seu e com você deve ficar.
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Vai umPGBLaí?
M A R C I A D E S S E N

Se você for elegível e souber
usar, poderá economizar
uma grana de Imposto
de Renda ano que vem

Fernando de Almeida


