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Brasileiro trabalha 153 dias por ano para pagar impostos.

do investimento público, na
devolução desse valor pago em
serviços à sociedade brasileira,
o que faz com que além de
pagar esses tributos também
tenhamos que pagar dobrado,
uma vez que precisamos de

educação, moradia, transporte e
segurança”, ressalta a advogada.
O que Letícia quis dizer é que
em comparação com países europeus, esse peso tributário não
é tão grande; a Dinamarca, por
exemplo, tem uma das maiores

cargas tributárias do mundo,
mas também é um dos países
com maior qualidade de vida,
lá o dinamarquês precisa trabalhar 176 dias do ano somente
para pagar tributos. “Temos o
mesmo sistema público que a
Dinamarca, serviço público de
saúde, educação gratuita, entre
outras, a grande diferença é o
investimento e o cuidado que o
governo dinamarquês tem com
seus nacionais”, explica Letícia.
Uma relação que muitos apreciam é com os Estados Unidos,
país em que a relação qualidade
de vida/tributos é vista como
equilibrada. Por lá, o americano
trabalho trabalhou 105 dias em
2019 para pagar tributos, desde o
dia 17 de abril seus rendimentos
são seus. Segundo Letícia, “os
americanos pagarão U$ 5.2 trilhões em tributos, algo em torno
de dez vezes mais que o brasileiro,
mas o retorno em serviços públicos de qualidade é indiscutível”.
Fonte e mais informações: (www.ibpt.
org.br).
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OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR APRENDIZ
Empresa com menos de 07 funcionários deve ter menor aprendiz no quadro, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
FERIADO E DOMINGO TRABALHADO E PAGOS COM ACRÉSCIMO DE
100%, ESSAS HORAS INCIDEM NO CÁLCULO DO DSR DA SEMANA?
Os trabalhos realizados em dias de folga (domingo) e feriados deverão
ser pagos em dobro ou concedida outra folga (compensatória). Nesse
caso, não há reflexo do DSR, pois não se trata de horas extras (Sumula 172
do TST), mas o próprio dia de DSR trabalhado (artigo 9º da Lei 605/49).
AUSÊNCIAS NÃO JUSTIFICADAS AO TRABALHO
Funcionária grávida não está indo trabalhar e não está apresentando
atestado médico, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
PRESTAR SERVIÇO NAS EMPRESAS DO GRUPO
O funcionário pode ser registrado na Matriz e realizar serviços em todas
as filiais? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA PODERÁ OPTAR POR MAIS DE UMA MODALIDADE DE CONTROLE, UTILIZAR PONTO ELETRÔNICO PARA UNS FUNCIONÁRIOS E
MANUAL PARA OUTROS, POR EXEMPLO?
Não vemos possibilidade para tal hipótese diante do texto do § 2° do
Artigo 74 da CLT, exceto se o empregador tiver mais de um estabelecimento e com endereço distintos.
ESTABILIDADE PARA REPRESENTANTE DA CIPA
Apenas os integrantes da CIPA que foram eleitos, gozam de até um
ano após seu mandato de estabilidade. O cargo de presidente da CIPA,
indicado pelo empregador, tem estabilidade? Saiba mais acessando a
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
PRAZO PARA PAGAMENTO
Qual o prazo para pagamento da rescisão, cumprindo aviso, ou
indenizando e término de contrato, conforme a reforma trabalhista?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
© HÍFEN – todos os direitos reservados

IBPT, Instituto Brasileiro
de Planejamento e Tributação, identificou que
foram necessários mais de cinco
meses de trabalho somente para
pagar tributos. “São tributos de
todas as esferas que recaem sobre os rendimentos, patrimônio
e muito sobre o consumo”, diz
a advogada tributarista e vice
-presidente do Instituto, Letícia
Mary Fernandes do Amaral.
Se não bastassem todos esses
tributos, ainda há a conta da
corrupção, estima o IBPT que
desses 153 dias, 29 foram parar
quitar mais esse débito. “Se em
2003 o brasileiro destinou cerca
de 36% para pagar tributos, hoje
ultrapassa os 41%”, esclarece.
Não somente o peso dos tributos
sobre o trabalho cresceu, como
os dias necessários para pagá-los
estão aumentando. Em 1986
foram 82 dias, em 1988, o menor
número de dias, somente 73, e
desde 2017 são 153 dias.
“Muitos países têm números
semelhantes e até maiores, a
diferença está na distribuição
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Os brasileiros podem ficar mais tranquilos, já se passaram os 153 dias que foram precisos para pagar
tributos no país, terminou no último domingo (2)
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Desde o dia 2 de junho,
seu salário é só seu
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Advogados denunciam UE por
crimes contra a humanidade
ANSA

Caso diz respeito a mortes de migrantes
no Mar Mediterrâneo.
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ou não fazer. O seu charme permite que seja íntegro, mas suave, e lhe
dá o dom da diplomacia. Amigável, tem atração pela beleza e pelas artes
plásticas. No lado negativo tendência a impaciência e ao comodismo.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.
Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.
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Parar de fumar
O nativo do dia
Precisa de um pão do vizinho.
No domingo, peça um pãozinho (francês) para seu vizinho,
Embora esteja sempre pronto a ajudar ao próximo, o nascido neste
corte em sete fatias. Coma uma fatia por dia, pela manhã dia e grau de Gêmeos não gosta de simplesmente dar as coisas às
em jejum e quando o fizer diga: “Jesus, dai-me todos os dias
pessoas, mas prefere ajudar a aprender a melhorar de vida. Possui
o pão que é meu verdadeiro alimento e tire, em nome de
Deus o meu vício de fumar, que é o meu tormento, amém”. estados alterados de consciência, que o levam a ter visões do que deve
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TERÇA 04 de Junho de 2019.
Dia de São Crispim, São Quintino, São Daciano, Santa Saturnina e
Dia do Anjo Elemiah, cuja virtude é a proteção. Dia Mundial contra
a Agressão Infantil e Dia Internacional do Cooperativismo.
Hoje aniversaria cantora Nika Costa nascida em 1972, a atriz Angelina Jolie que completa 46 anos e a atriz Fernanda Paes Leme que
nasceu em 1983.
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LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões
financeiras. Em sua casa, negócios promissores à frente.
Ser roubado, perda de dinheiro. Ver roubar outra pessoa,
sua descrença não o deixa prosperar. Matar um, infortúnio.
Brigar ou ser ferido por um, viagem. Prendê-lo, irá superar
dificuldades. Fazer parte de um bando e ser um ladrão, sorte
no jogo durante a fase da Lua em que sonhou. Números da
sorte: 03, 07, 22, 27 e 56

Comemorações e aniversariantes do dia

Sucesso
do Skank
Divisão
hospitalar
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Magia dos sonhos

Evite a insatisfação que tende a
afastá-lo das pessoas queridas. Não
queira ser o único alvo das atenções
em seu ambiente nesta terça-feira
de manhã. A Lua em Câncer à tarde
o torna mais conservador e há uma
predisposição à indolência. 75/775
– Verde.
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Veja o que poderá oferecer em troca
do que pretende, nada vem de novo
se não abrir mão do antigo, dando
espaço para a renovação. Analise a
situação antes de agir, ouça opiniões
e só depois comece a tomar atitudes
que o façam obter o sucesso que tanto
persegue. 72/572 – Azul.

Comece o dia determinada a resolver pendências e a dar o melhor
de si em cada tarefa. A falta de
mudança em seu modo de pensar
leva a dispersão e traz dificuldade
de agir nesta terça. Mais no final
da tarde emocional controlado aumenta a tendência ao bom senso e
segurança. 88/388 – Azul.

Exigência da LDB
(Educação)
À (?): a maneira de
viver do ocioso
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A primeira parte do dia promete
ser bem inspirada e de astral alto.
Atividade em que coopere com os
demais poderá ter grande sucesso
neste período em tudo que iniciar.
Use bem sua capacidade de trabalho,
dedicando-se ao que é importante.
82/882 – Marrom.

É preciso controlar o emocional que
leva a agressividade nos relacionamentos em geral no final do dia. O
seu modo de pensar possessivo precisa mudar para poder fazer alguém
sentir-se seguro e ser realmente
feliz. Não queira ser o único alvo
das atenções em seu ambiente.
54/554 – Verde.

Seja mais aberto à conversa e a
opiniões dos demais, aumentando
sua espiritualidade através dos
sentimentos positivos. É hora de
começar a sonhar com algo novo e
renovador que logo irá acontecer
em sua vida, depois que o Sol passar
para Câncer, aguarde até o dia 22.
76/476 – Amarelo.
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Durante a manhã pode haver atrasos
e impedimentos. Evite a impulsividade que tende a provocar prejuízos
e não disperse seus esforços. Pode
ser um bom momento para avaliar
a relação e se entender logo mais a
noite com quem ama. 77/277 – Rosa.

Neste meio de mês podem surgir
conflitos emocionais, mas hoje ainda
muita coisa se resolverá com uma
mudança de atitude. O excesso de
confiança pode ser perigoso. Acredite nos seus sonhos e eles se realizarão
antes que imagina. Sabendo agir terá
o passaporte do sucesso em suas
mãos. 53/453 – Bege.

Perto do meio dia o momento para
colocar tudo em ordem no trabalho
e dedicar-se aos deveres e responsabilidades. É preciso aproveitar
bem as chances para por sua vida
em ordem, depois do aniversário.
Faça tudo com a máxima competência e alto nível de qualidade.
64/264 – Amarelo.

© Revistas COQUETEL

Ação de mudar
Globo;
de lugar Orígenes
esfera
Disfarçados como Lessa, roos "black blocks" mancista
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Prepare tudo para realizar depois
que o Sol estiver em seu signo,
medite e curta mais o ambiente. No
meio da tarde, será o momento para
colocar tudo em ordem no trabalho
e dedicar-se aos deveres e responsabilidades. Logo terá motivações
renovadoras em sua vida, depois do
aniversário. 42/342 – Cinza.

O dia pode acarretar prejuízos e
arrependimentos pela precipitação.
É preciso manejar habilmente seus
negócios e fazer tudo de forma
objetiva e bem pensada. O Sol na
casa dois dá chance de aumentar os
ganhos se tiver se preparado para
isso. 58/958 – Azul.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
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Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta terça é o quarto dia da lunação. Por isso durante toda a manhã, podemos nos atrasar muito em algum encontro, passar por toda a sorte de imprevistos, fazer negócios que não corresponderão às expectativas ou compras
que não atenderão ao que esperávamos. É como se os acontecimentos fossem levados a andar sem rumo... fora do
curso! A tarde, Lua em Touro torna as pessoas mais conservadoras e há uma predisposição à indolência. Passa a
predominar o bom senso e a segurança.
Este é um dia em que deve evitar
a teimosia. O excesso de confiança
pode ser danoso e trazer perdas
mais tarde. Por isso faça tudo com
a máxima competência. Use suas
emoções a noite para criar e planejar suas metas para esta semana.
71/571 – Verde.

https://www.spiritpathways.co.za/
Tradução:Regina Drumond
reginamadrumond@yahoo.com.br
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Horóscopo

número de vítimas no Mediterrâneo.
A operação naval surgiu no fim de 2013,
após um naufrágio com 368 mortos em Lampedusa, para resgatar migrantes à deriva no
mar. Um ano depois, a Mare Nostrum foi
substituída por uma força-tarefa europeia, a
Triton, embora ainda coordenada por Roma.
A denúncia não acusa ninguém especificamente, mas cita o nome de diversos líderes
nacionais, como a chanceler da Alemanha,
Angela Merkel, o presidente da França,
Emmanuel Macron, o ministro do Interior
da Itália, Matteo Salvini, e os ex-premiers
Matteo Renzi e Paolo Gentiloni.
Segundo a Organização Internacional
para as Migrações (OIM), mais de 12,2
mil pessoas morreram ou desapareceram
tentando fazer a travessia do Mediterrâneo
Central desde o início de 2015 (ANSA).

A COLETA. Kate Spreckley.

O atual processo evolutivo da Terra não é uma experiência
opcional. Ninguém está imune às transformações e mudanças
que estão ocorrendo. Se você está vivo e neste planeta, neste
momento você está aqui para se curar, crescer e evoluir. Como
isso se desenrola é um processo exclusivamente individual que
envolverá eventos e transformações que mudam a vida. Agora
é a hora de se reunir, reunir sua energia e se preparar para o
que vem a seguir. Você está sendo levado a um profundo estado
de receptividade que trará a cura, a expansão e o crescimento
evolutivos mais profundos. Como resultado, você obterá maior
acesso à nova consciência que está surgindo. É essa consciência
que lhe permitirá trazer paz, harmonia e unidade aos seus mundos interno e externo. Muito amor.

4/sour. 5/gomas. 6/feirão — milena — stable. 10/erotomania. 14/triagem clínica.

Dois advogados denunciaram a União Europeia e os Estados-membros envolvidos na
crise migratória no Mediterrâneo Central, incluindo Alemanha, França e Itália, por crimes
contra a humanidade. A ação foi apresentada
ao Tribunal Penal Internacional de Haia, na
Holanda, e é movida pelo franco-espanhol
Juan Branco, que já foi procurador na corte
e é conselheiro de Julian Assange, fundador
do WikiLeaks, e pelo israelense Omer Shatz.
A denúncia de 245 páginas diz que a UE e
os Estados-membros são responsáveis pela
morte de milhares de pessoas no Mediterrâneo
e pela criação da “rota migratória mais mortal
do mundo”. As acusações se baseiam em
documentos sigilosos da Frontex, a agência
europeia para controle de fronteiras, que teria
advertido os líderes do bloco que a interrupção
da missão italiana Mare Nostrum elevaria o
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