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A partir de hoje e até terça-feira serão realizados cinco bailes,
das 20h às 4h, e quatro matinês, das 14h às 18h, em palco
montado na Praça da Bíblia, no centro.

○

Rio Grande da Serra

○

○

○

Hoje, às 17h30, o Bloco da Saúde desfila pelas ruas
centrais distribuindo camisinhas e panfletos sobre as
doenças sexualmente transmissíveis. A concentração
acontece na Rua do Comércio.

○

Ribeirão Pires

○

○

○

Hoje, a partir das 21h, serão escolhidos o rei Momo, rainha e
princesas, em palco montado na Av. Kennedy, no Bairro
Olímpico, com a entrada valendo R$ 1,00 ou um quilo de alimento.
O desfile acontece amanhã na Av. Kennedy, a partir das 22h,
quando desfilam as quatro escolas de samba.

○

São Caetano

○

○

Das dez escolas, cinco desfilam amanhã, a partir das 20h, e as
outras cinco se apresentam domingo, também a partir das 20h.
Na segunda-feira e na terça-feira serão realizadas matinês , das
15h às 18h, em palco montado em frente ao estádio Taperinha.
Nos mesmos dias, das 23h às 4h, estão programados bailes
adultos. Av. Ulysses Guimarães.

○

Diadema

○

○

○

O desfile será aberto amanhã, às 18h com a apresentação
de uma escola pleiteante e, em seguida, entram na
avenida as cinco escolas do grupo B.
No domingo, outra escola pleiteante desfila a partir das 19h e
depois se apresentam as seis escolas do grupo A. Av. Firestone.

○

Santo André

○

○

○

As cinco escolas do grupo especial e as cinco do grupo 2
desfilam domingo, a partir das 18h.
As sete escolas do grupo 1 desfilam na segunda-feira, a partir
das 19h. Av. Aldino Pinotti, atrás do Shopping Metrópole.

○

São Bernardo

○

○

Confira locais e horários dos bailes
públicos e desfiles das escolas de samba
nas cidades do ABC
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○

O carnaval de
rua no ABC

○
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O garoto Lucas com a fantasia que usará para desfilar no Eureca

O Bloco Eureca aproveita o
carnaval e sai hoje às ruas de São
Bernardo chamando a atenção para
o compromisso da sociedade e do
Estado no combate à miséria, prostituição e violência na área da infância e da juventude
Eureca quer dizer Eu Respeito
o Estatuto da Criança e Adolescente e o tema deste ano é Bem-mequer ou mal-me-quer.
O Eureca é uma folia-protesto das crianças e adolescentes excluídos para denunciar os problemas sociais e econômicos do País,
explicou Gerson Almeida, do Projeto Meninos e Meninas de Rua, uma
das entidade que organiza o bloco.
Este ano devem participar cerca de 3.000 crianças, adolescentes,
famílias e pessoas comprometidas
com a área da infância. Queremos
o comprometimento de cada pessoa na solução dos graves problemas envolvendo as crianças e adolescentes, disse Gerson.
Ele comentou que só um compromisso social e o exercício da cidadania poderão garantir que não
sejam perdidos direitos conquistados como o ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente.
A última das sete alas do Bloco é a do Compromisso, reservada
a todas as pessoas e entidades que
de alguma maneira lutam pelos direitos das crianças e adolescentes.
O Eureca se concentra em
frente à sede do Projeto Meninos e

Meninas de Rua, na Rua Jurubatuba, 1.610, e a partir das 14h sai
pelas ruas centrais até a Praça da
Matriz, onde será realizado um ato.
O samba-enredo foi composto
pelas crianças e adolescentes que
participam das oficinas do Projeto,
e estes são alguns de seus versos.
Não fizeram escola
Esqueceram das creches
Quero morar
A UBS ainda está para chegar
Não fizeram parque, quero meu
lazer
Esqueceram de mim, quero viver
Quero liberdade, alimentação
Tenho direito de ser um cidadão
Seu compromisso quero saber
O poder público dessa vez é pra
valer
Se é Mal-me-quer, preste atenção
Faremos luta com o Estatuto na
mão.
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Projeto Gráfico, Diagramação e Fotolito: Interarte Comunicação Ltda. - Fone: 4127-4888. Impressão: Gráfica e Editora FG - Fone: 4127-4888
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Cooperativa de Crédito
chega a 500 sócios e
quer crescer mais
Juros de 2,4% ao mês e facilidade na obtenção de crédito são os ingredientes que
fazem a diferença da Cooperativa de Crédito dos Metalúrgicos do ABC. Genésio
Severino Lima de Oliveira se filiou para trocar as altas dívidas do cheque especial
e cartão de crédito por outra mais barata. Ele é o sócio de número 500.
Página 3.
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NOTAS E RECADOS
Bom começo
Os juízes e desembargadores que
farão parte do Conselho Nacional
de Justiça não poderão ter grau de
parentesco com ministro dos
tribunais superiores.
Herança
Lula: Nós pegamos a casa depois
de um vendaval como aquele que
deu na Ásia.
Voador
No ano passado, 15,8% dos
cheques compensados foram
devolvidos por falta de fundos, o
maior índice há 14 anos.
Canalhice
É trote quase metade das ligações
para o 192, o serviço de
ambulâncias na Grande São
Paulo.
Sem confusão
Decisão do Detran proíbe que
carros de funerárias e de
empresas particulares de
segurança usem giroflex.
Recorde!
No ano passado, a Volks exportou
1,5 bilhão de dólares e ficou na
quinta posição entre as empresas
brasileiras.
Avanço
Santo André começou a implantar
o bilhete único, que permite
integração gratuita entre duas
linhas até o período de uma hora.
Vida longa!
Dom Pedro Casaldáliga, de São
Félix do Araguaia, está se
aposentando depois de 30 anos de
luta ao lado dos pequenos
agricultores e sem-terra.
De valor
Por se posicionar contra o
latifúndio, o Bispo chegou a ser
perseguido e processado pela
ditadura militar.
No bolso
A tarifa de luz na maior parte do
interior do Estado aumentou 25%.
Na capital e região metropolitana o
aumento vem em julho.
A serviço de quem?
Os médicos resistem em receitar
remédios genéricos, que são mais
baratos.
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JUSTIÇA

COOPERATIVA DE CRÉDITO

Empresas são condenadas por assédio moral

Como Genésio trocou uma
dívida cara por outra barata

Nos últimos meses, o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) condenou várias empresas por danos
morais. Nos exemplos de assédio
moral há a humilhação do trabalhador, a não permissão para ida ao
banheiro, punições sem cabimento,
o deboche, o riso etc.
As decisões do Tribunal são
praticamente unânimes dos juízes,
o que configura o assédio como crime. Numa delas, o TST condenou
o Município de Imbituba (SC) ao pagamento de danos morais por perseguição política a um funcionário
da Prefeitura local, demitido sumariamente em 1997.
Em outra decisão, o Tribunal

condenou uma microempresa mineira por danos causados a uma
auxiliar de serviços. Após ter contraído uma LER, a trabalhadora foi
demitida sem justa causa, contrariando as regras da Previdência.
Constrangimento
A Marlok, uma loja de roupas
de Guarulhos, também foi condenada. Os empregados eram obrigados
a abaixar as calças até os joelhos e
levantar as camisas até a altura dos
ombros. A loja terá de pagar uma
indenização de R$ 10 mil a uma
operadora de caixa.
A Expresso Queiroz, de Minas
Gerais, foi obrigada a pagar indeniza-

ção a uma trabalhadora que se sentiu ofendida porque a empresa trocou
a fechadura da porta do escritório
onde trabalhava para que ela não mais
tivesse acesso ao local.
Um ex-técnico da Eletrosul, de
Porto Alegre, receberá R$ 23 mil de
indenização por ter sido demitido
dois dias depois de ser reintegrado
ao emprego por força de decisão
judicial.
Em outra sentença, o TST condenou a Antarctica Nordeste por danos morais causados a um ex-vendedor submetido a castigos físicos
e situação vexatórias na presença de
outros empregados quando as metas de vendas não eram cumpridas.

IMPOSTO DE RENDA

APOSENTADOS

Receita arredonda valores

AMA não faz
cobrança bancária

Com a edição da Medida Provisória 232 (sobre a correção de
10% na tabela pessoa física e sobre o lucro líquido das pessoas
jurídicas), a Receita Federal arre-

dondou os valores da tabela do Imposto de Renda. Na tabela publicada
ontem, a Tribuna aplicou os 10%
de correção sobre os valores da tabela que vigorou até dezembro.

Os valores são estes:
Base de cálculo (R$)

Alíquota

Parcela a deduzir (R$)

Até 1.164,00

Isento

-

de 1.164,01 a 2.326,00

15%

174,60

Acima de 2.326,00

27,5%

465,35

Abatimento por dependente: R$ 117,00
PM ILEGAL

Justiça quer arquivar processo
O Tribunal de Justiça (TJ) concluiu investigação de dois anos pedindo o arquivamento de inquérito
que apurava suposto envolvimento
de dois juízes e do Secretário de
Segurança Saulo de Castro nas
ações ilegais do Gradi - Grupo de
Repressão e Análise dos Delitos de
Intolerância.
O Gradi, unidade de elite da PM,
infiltrava ilegalmente presos em quadrilhas e depois promovia ações que
resultavam em crimes como tortura e extermínio.
Para a Procuradoria Geral de
Justiça essas operações seriam

uma farsa para melhorar a imagem
do governador Alckmin.
O Gradi realizou cinco ações
que resultaram em 27 mortes, entre elas uma emboscada na Rodovia Castelinho, em Sorocaba.
O presidente da Federação
Interamericana de Direitos Humanos, Hélio Bicudo, disse que a investigação sigilosa do TJ não é
confiável. Foi uma manifestação de
corporativismo, explicou.
A Comissão Interamericana de
Direitos Humanos está apurando o
caso e pode condenar o Brasil por
violação grave.

A Associação dos Metalúrgicos
Aposentados do ABC (AMA-ABC)
não envia cobrança de mensalidades para pagamento em banco. As
mensalidades da Associação somente podem ser pagas em sua
Sede, em São Bernardo. Qualquer
informação ligue para 4127-2588.

Sindicato fecha
no Carnaval

A Sede do Sindicato em
São Bernardo e as Regionais
Santo André e Diadema estarão fechadas nas próximas
segunda e terça-feiras. As atividades normais serão retomadas na quarta-feira, em
seus horários habituais.
FORMAÇÃO

Inscrições abertas
ao Seminário Saúde
e Trabalho
O próximo Seminário de Saúde
e Trabalho será realizado nos dias
12 e 13 de fevereiro, no Centro de
Formação Celso Daniel. As inscrições devem ser feitas até sexta-feira da semana que vem com Tiana
pelo telefone 4128-4200, ramal 4230.

O saldo do cheque especial
não saía do vermelho. As faturas do
cartão de crédito iam se acumulando. As dívidas com juros altos se
transformaram num tormento para
o metalúrgico Genésio Severino Lima de Oliveira (foto).
A solução para o seu problema
foi simples. Ele tornou-se sócio da
Cooperativa de Crédito dos Metalúrgicos do ABC, a Cred ABC.
Pagava o mínimo das faturas,
e no mês seguinte a dívida crescia
como uma bola de neve, diz o companheiro de 25 anos que há 11 meses trabalha na Metalúrgica Irene,
em Diadema, como ajudante geral.
COMEMORAÇÃO

25 anos
de PT

Uma série de atividades que
começam neste mês e se estendem até setembro vão comemorar os 25 anos do PT, que nasceu
no dia 10 de fevereiro em encontro realizado em São Paulo.
Nesse dia, em 1980, cerca
de 1.200 pessoas se reuniram no
auditório do Colégio Sion, em
Higienópolis, e aprovaram o Manifesto de Lançamento do Partido dos Trabalhadores.
As comemorações se iniciam no dia 10, quando será lançado uma página na internet comemorativa dos 25 anos, com
informações, fotos e documentos
contando a história do PT.
Está prevista uma série de
atividades e entre os principais
eventos está a realização de um
ato público no dia 19 de março,
em Belo Horizonte, com a presença de Lula.
Entre os dias 21 e 24 de
março será realizado seminário
nacional em São Paulo sobre
conjuntura nacional e internacional e os rumos do partido.
Os detalhes de toda a programação serão anunciados no dia 10.

Com o dinheiro que pegou emprestado na Cred ABC Genésio
conseguiu quitar suas dívidas por
outra, só que com juros muito me-

nores e com pagamento planejado.
Para se ter uma idéia, a taxa média
de juros do cheque especial varia
entre 7% e 9% e a do cartão de crédito pode chegar aos 14% mensais,
enquanto os juros praticados pela
Cred ABC estão em 2,4%.
Pena que só conheci a cooperativa agora, disse ele, que tomou contato com a Cred ABC a
partir do comentário de colegas de
trabalho, afirmando que operar com
ela é melhor que com o banco.
Genésio ainda destaca o atendimento: Liguei ao meio dia e as cinco da
tarde o dinheiro estava em minha
conta.

Sócio é de número 500.
Crescimento se consolida
Genésio é o sócio
de número 500 da Cooperativa de Crédito dos
Metalúrgicos, o que comprova seu crescimento
neste um ano e meio de
funcionamento.
Posso dizer com
muita segurança que a
cooperativa foi um dos
melhores projetos aprovados no 4º Congresso
da categoria, em julho de 2003 , afirma José Vitório Cordeiro Filho, o
Zezinho (foto), diretor do Sindicato que responde pelo empreendimento.
É muito bom ter atingido este
patamar tendo como principal característica a solidariedade, continua.
Para provar, Zezinho ressalta que o
número de cooperados é maior que
o número de empréstimos e que a
inadimplên-cia é quase zero.
Por isto, ele considera que o
empreendimento atingiu seu objetivo básico. Isto é, emprestar dinheiro aos sócios do Sindicato com juros menores que os cobrados pelo
sistema financeiro. Fazemos o
contraponto aos bancos que domi-

nam o mercado de crédito, prossegue o diretor.
A diferença entre nós é
que os bancos visam o
lucro enquanto nosso projeto é social, garante.
Crescer mais
A meta da Cred ABC
não é só emprestar dinheiro mas também investir para que o trabalhador possa comprar bens duráveis
como televisões, geladeiras etc.
Queremos ser grandes e vamos
ser, aposta Zezinho.
Outra vantagem são os acordos para desconto dos empréstimos em folha de pagamento que a
Cooperativa firmou com a Metal
Leve, Arteb, Karmann Ghia, Uniforja
e Uniwídia. O desconto em folha facilita as operações de crédito.
Conheça as vantagens do sistema cooperativista e solidário. A
Cooperativa atende no primeiro andar da Sede do Sindicato, em São
Bernardo, de segunda a sexta-feira, das 9h30, às 18h. Todo associado do Sindicato ou seus dependentes podem ficar sócio das Cred ABC
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DICA DO DIEESE

O empréstimo
com desconto
em folha
No final de 2003, a CUT jogou
um papel decisivo na negociação do
empréstimo com desconto em folha, relativamente conhecido no setor público, mas com baixíssima experiência no setor privado.
A partir de uma Medida Provisória do governo, a CUT negociou
inicialmente com 19 bancos para
esse empréstimo, também chamado de crédito com consignação em
folha de pagamento.
O acordo reduziu as taxas de
juros para níveis menores das praticadas pelo mercado. Os bancos
só podem cobrar taxas mensais entre 1,75% e 3,3%, com prazos de
pagamento entre seis e 36 meses.
Estas taxas são praticamente a
metade das cobradas nos empréstimos tradicionais.
Sucesso
Apesar do ceticismo dos bancos (que achavam a grade de juros
do acordo bastante apertada), e das
críticas de parte da mídia (que dizia
que não era papel das centrais negociar taxas de juros para os seus
associados), a operação é um sucesso.
De acordo com o Banco Central, em 2004 o volume de empréstimos pulou de R$ 6,3 bilhões em
janeiro para R$ 12,4 bilhões em dezembro. Ou seja, em 12 meses dobrou o volume, com taxa de juros
anual média em cerca de 2,8% ao
mês (49,6% ao ano).
Portanto, se você está enforcado no especial, pagando juros de
8,4% ao mês, ou no cartão de crédito, 10,1% ao mês, o empréstimo
com desconto em folha é uma excelente alternativa, como também a
nossa cooperativa de crédito (veja
ao lado).
Mas, atenção: o empréstimo
deve servir para pagar dívidas que
tenham taxas de juros muito altas.
Com isto, você elimina ou diminui a
famosa bola de neve.
Subseções Dieese CUT
Nacional e Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC

