
Esta é a oportunidade para
você que está procurando imóvel
para morar ou investir.
• ótima localização, na Avenida
Humberto de Alencar Castelo
Branco, 1.300, em São Bernardo,
próximo ao Parque dos Pássaros.
• excelente infraestrutura de co-
mércio, transporte e lazer.
• excelente condições de paga-
mento, inclusive para quem paga
aluguel.
• parcelas da entrada negociadas
de acordo com disponibilidade do
comprador.
• área verde de 3.400 metros qua-
drados, com bosque, pista de
cooper e muito lazer.
• financiamento pela Caixa Eco-
nômica Federal, com garantia de
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entrega 15 me-
ses depois da
assinatura do
contrato.
• sistema Sacre,
com parcelas
decrescentes, e
juros de 0,68%
ao mês.
• portaria central
com segurança
24 horas e por-
tões automatizados.
• vaga na garagem para todos os
apartamentos.
• escritura na assinatura do con-
trato.
• seguro de vida, que garante a qui-
tação do imóvel no caso de morte
ou invalidez do titular.

• seguro de obras, que garante
o término dentro do prazo esta-
belecido.

Atendimento no 1º andar da Sede,
de 2ª feira a 6ª feira, das 10h às
18h, ou ligue para 4128-4200, ra-
mal 4252.
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O projeto também serviu para aumentar a auto-estima dos jovens
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A mobilização e pressão dos metalúrgicos do ABC foram fundamentais para convencer o governo

O rela-
c ionamento
entre pai e fi-
lho é o pano
de fundo do
simpático, di-
vertido e sen-
sível desenho
animado Procurando Nemo, que
será exibido amanhã, às 19h, na Re-
gional Diadema.

A entrada é grátis e a pipoca
também.
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Otis
Reunião hoje, às 18h, na Sede do
Sindicato, para discutir proposta
de PLR apresentada pela
empresa.

Usimatic
Reunião hoje, às 12h para o
pessoal da tarde e às 14h para o
turno da manhã, na Regional
Diadema, para analisar resultado
da reunião com a empresa sobre
PLR e discutir problemas internos.

Eluma
Reunião amanhã, às 15h, na
Regional Santo André, para
discutir PLR.
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O deputado federal Vicentinho
está esta semana na Alemanha
onde, entre outros temas, vai tratar
do apoio da Volks à Universidade do
Empreendedor.

A universidade acaba de ser
lançada em São Bernardo e vai fun-
cionar por intermédio de parcerias.

No caso da Volks, a parceria
pode se dar através do Autovisão,
projeto que na Alemanha encaminha
trabalhadores a tocarem seus pró-
prios negócios.
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Em clima de muita descontra-
ção, os 75 jovens que participaram
do Programa Primeiro Emprego
pela Unisol - União de Cooperativas
- encerraram seu período de qualifi-
cação na última sexta-feira.

Durante os últimos quatro me-
ses, eles tiveram 445 horas-aula de
informática, injeção e extrusão plás-
tica, eletricidade básica e cidadania,
recebendo R$ 150,00 de ajuda de
custo mensais, com o objetivo de
melhor enfrentar o mercado de tra-
balho.

“Valeu a pena”, comemorou
Carlos Alberto Gonçalves, o Krica,
diretor do Sindicato responsável
pelo programa.

“Eles aumentaram sua auto-
estima, discutiram seu futuro e
como poderão melhor intervir na
sociedade”, concluiu o dirigente.

Este foi o projeto piloto e a re-
novação do acordo para o segundo
semestre ainda está em debate no
Ministério do Trabalho. As alterações
na Medida Provisória que instituiu o
Programa já foram feitas e aumen-

taram os incentivos para a contra-
tação de jovens.

As empresas que estiverem
interessadas em participar devem
entrar em contato com a Unisol, pelo
telefone 4128-4200.
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O redutor do Imposto de Renda
foi o primeiro passo. Ele é

resultado de uma mobilização
antiga que vai colocar mais R$

600 milhões na economia. O
segundo passo é a negociação

de uma nova tabela para o
Imposto de Renda. Esta será  a

primeira vez na história
brasileira que o movimento

sindical participará com o
governo de  um assunto tão

sensível e importante.
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Departamento de Saúde do
Trabalhador e Meio Ambiente
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Ato da posse contou com representantes do Sindicato e da empresa
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Bom ou ruim?
A balança comercial bateu recorde
em maio, com saldo positivo de
3,1 bilhões de dólares, 40%
superior ao mesmo período do
ano passado.

Pressão
Além do redutor do IR, o governo
também recuou diante dos
servidores da Previdência Social e
melhorou sua proposta, pondo fim
a greve de 40 dias dos
trabalhadores.

Horror
As 31 mortes na rebelião de
Benfica, no Rio, são consideradas
o primeiro Carandiru da gestão
Garotinho.

Mentiras
O preço do petróleo sobe por
culpa de especuladores que
ganham rios de dinheiro com as
manobras. O resto é bobagem.

Pinóquio
Enquanto Bush dizia  não interferir
no Iraque, o ex-agente da CIA e
colaborador dos EUA, Iya Allawi,
era empossado como novo
homem-forte do País.

Corrupção
O número de ratos não cresceu.
Aumentou a vigilância dos gatos.

É nosso!
O acesso aos locais mais
protegidos nos Estados Unidos se
dá com a identificação da íris do
usuário por um aparelho feito no...
Brasil.

Perguntar não ofende
O que a Erundina faz com gente
como o Paulinho e o Quércia?

Acredite se quiser
Valor médio de apartamentos de
alto padrão em São Paulo é um
milhão de dólares, mas existem
imóveis ao preço de seis milhões.

Depois falam...
A Prefeitura de Campinas
começou a distribuir carteiras de
identificação para travestis com o
objetivo de resgatar a auto-estima
dos transexuais.

Os trabalhadores na MRP, em
Mauá, aprovaram ontem em assem-
bléia a proposta negociada de PLR
e vão receber a primeira parcela até
o dia 30 de junho.

A empresa demorou a nego-
ciar, mas depois o Sindicato conse-
guiu construir uma proposta que
atendesse a expectativa da compa-
nheirada.

“Agora, o pessoal quer melho-
rar o convênio médico e quer o acor-
do da CUT para o empréstimo com

Tomou posse ontem a nova
Comissão de Fábrica dos Traba-
lhadores na TRW Diadema, for-
mada por Celso Donizete dos
Santos, Pedro Rodrigues dos
Santos e Nivaldo Bezerra, o
Sapão. O companheiro Zezinho
tomou posse na vaga aberta no
Comitê Sindical.

Durante o ato, o presidente
do Sindicato, José Lopez Feijóo,
lembrou que a representação dos
trabalhadores na TRW Diadema

desconto em folha, pois o atual tem
juros mais altos”, disse Geovane
Correa, diretor na Regional Santo
André.

Greve continua
Os companheiros na Godks, em

Diadema, decidiram manter o movi-
mento grevista iniciado na semana
passada reivindicando PLR, institui-
ção do plano de cargos e salários e
volta da cesta básica.

“O pessoal está mobilizado,

já tem onze anos de vida.
“É uma longa existência e

mostra que a Comissão tem um
modelo de sucesso, onde os traba-
lhadores têm certeza de quem são
bem representados”, comentou.

Feijóo disse que a Comissão,
junto com o Comitê Sindical e a
CIPA, formam o tripé da represen-
tação sindical no local de trabalho.

Depois da posse, Feijóo foi
ao chão de fábrica conversar com
os trabalhadores.

Os metalúrgicos da CUT
darão neste mês o pontapé ini-
cial na Campanha Salarial.

Neste sábado, a FEM-CUT
(Federação Estadual dos Meta-
lúrgicos da CUT) realiza plená-
ria na Sede do Sindicato, às 9h,
com trabalhadores nas auto-
peças. A reunião estadual é ter-
ça que vem.

O presidente da FEM, Adi
dos Santos Lima, alerta que é
fundamental a participação de
todos os membros dos Comi-
tês Sindicais, Comissões de
Fábrica e CIPAs das fábricas do
setor de autopeças.

Os patrões nas autopeças
já demonstram falta de vontade
em negociar e o pessoal preci-
sa estar preparado para dar uma
resposta a altura contra a intran-
sigência.
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O SUR - Sistema Único de

Representação convoca todos os
companheiros na Scania que traba-
lham na usinagem das fábricas de
motores e eixos  para comparece-

rem na Sede do Sindicato, em São
Bernardo, neste domingo, às 10h, e
participarem da plenária que deba-
terá alteração de turnos. Não dei-
xem de vir.

pois entende que é muito desrespei-
to por parte do patrão”, disse o dire-
tor do Sindicato Davi de Carvalho.

O Sindicato pediu julgamento
da greve para que os direitos dos
trabalhadores sejam preservados.

Na Poliform, em Santo André,
os trabalhadores continuam mobili-
zados aguardando uma proposta da
empresa.

Na Eluma, termina hoje o pra-
zo de inscrição para a eleição da
Comissão da PLR.
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Neste sábado comemora-se o
Dia Internacional do Meio Ambien-
te, que deve ser entendido como o
dia internacional de luta e conscien-
tização sobre a proteção e preser-
vação ambiental. Muitas conquistas
podem ser contabilizadas, mas ain-
da há um longo caminho a percor-
rer nesta luta cujos principais inimi-
gos são, por um lado, a miséria ab-
soluta em que vivem milhões de
pessoas e, por outro, o poder eco-
nômico que em nome do lucro e da
produção destrói as possibilidades
futuras de vida na terra.

O Brasil é pura devastação
ambiental. Veja só:

• Da área original da Mata
Atlântica, que ocupava 15% do Bra-
sil, restam menos em 1% de todo
território nacional. E, assim mesmo,
sob enorme ameaça e sem nenhu-
ma medida governamental eficien-
te de preservação.

• De cada dez rios nascentes
e mananciais da região Sudeste, a
mais desenvolvida do País, sete
estão poluídos e imprestáveis.

• A poluição no Pantanal de
Mato Grosso tem aumentado des-
controladamente e já são muitas as
áreas de assoreamento, acúmulo
de lixo e contaminação por subs-
tâncias tóxicas.

• Cerca de 90% das bacias
hidrográficas do Sul, Sudeste e Nor-
deste perderam mais da metade de
sua capacidade de gerar água, fun-
cionando agora apenas como reser-
vatórios.

• O ar de nossas maiores ci-
dades estão entre os mais poluídos
do mundo por falta de planejamento
urbano e pela frota de veículos anti-
ga.

• O Brasil é um dos maiores
consumidores mundiais de amian-
to, mineral cancerígeno com uso
proibido nos países desenvolvidos.

Como dizia Caetano Veloso, “é
a força da grana que ergue e des-
trói coisas belas”.

1) Pegue seu salário bruto e desconte a

contribuição do INSS.

2) Desse resultado subtraia R$ 106,00

por dependente.

3) Se pagar pensão alimentícia também subtraia.

4) O resultado dessas operações é a base de
cálculo do Imposto (renda tributável).

5) Do resultado dessa operação subtraia o redutor
de R$ 100,00

6) Aplique sobre esse resultado, a alíquota devida.

O redutor de R$ 100,00 no Im-
posto de Renda foi um primeiro pas-
so na nossa luta contra a mordida
do leão. Essa luta não terminou. O
segundo passo, e o mais importan-
te, começaremos com a negocia-
ção de uma nova tabela para o Im-
posto.

Conforme o presidente do Sin-
dicato, José Lopez Feijóo, o gover-
no assumiu o compromisso de ne-
gociar a partir de agora essa nova
estrutura para entrar em vigor em
janeiro do ano que vem. “Deixamos
bem claro ao governo que essa nova
estrutura terá que diminuir a carga
tributária sobre os trabalhadores”,
afirmou Feijóo.

No entanto, para Feijóo, não
podemos desconsiderar alguns  ga-
nhos desta primeira etapa da  luta.
Ele lembra que durante o período
que o redutor será aplicado haverá
uma injeção de R$ 600 milhões na
economia.

Esse dinheiro ficará no bolso do
trabalhador entre agosto e dezem-
bro, incluindo o 13º salário. Será
usado no consumo, aumentando
vendas, produção e empregos. Este
é o ganho para toda a sociedade.

Mudança
A tabela do IR está congelada

desde 1996. Durante os oito anos
do governo FHC foi corrigida ape-
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nas uma vez em 17%, deixando um
resíduo de 39%.

Em apenas 17 meses do go-
verno Lula o redutor foi uma primei-
ra mexida. Estamos agora a cami-
nho da segunda mexida, que é a ne-
gociação da nova tabela.

É também a primeira vez que
um governo aceita debater com o
movimento sindical assunto de ta-
manha importância, propondo a ne-
gociação de uma nova estrutura.

Ao final da reunião com sindi-
calistas na terça-feira, o ministro
Antonio Palocci reconheceu que só
está avançando nesse debate pela
forte mobilização dos trabalhadores
e por uma ordem do presidente Lula.
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Nestes exemplos foram considerados os salários de trabalhadores com dois dependentes

7) Por fim, subtraia a dedução, conforme a faixa

O resultado será o quanto você pagara de IR.


