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Saiba como fica o desconto 
mensal com mais uma 
correção na tabela e com 
a criação de duas novas 
alíquotas. Vela também as 
dicas para fazer a declaração, 
cujo prazo de entrega 
começa na segunda-feira.

Projeto de lei 
Penaliza atitude 

antissindical

Programe seu 
final de semana

Primeira Plr do ano
sai na dana nakata

correção e novas 
alíquotas aliviam o bolso

Trabalhadores aprovam acordo em assembleia realizada ontem

Bocato O passe e o gol

Em assembleia realizada ontem à tarde, 
os trabalhadores na Dana Nakata aprovaram 
o acordo de PLR negociado pelo Sindicato. 

As negociações já vinham acontecendo 
desde o final do ano passado e os últimos 
detalhes foram definidos nesta semana. A 
primeira parcela será paga no dia 2 de junho 
e a segunda em janeiro do próximo ano.

Esta é a primeira PLR aprovada na nossa 
categoria.

“O pessoal está de parabéns, pois deu to-
do o apoio nas negociações”, disse José Inácio 

de Araújo, o Caramujo, do Comitê Sindical.

Ugimag
Depois dos protestos de ontem e quarta-

feira, que pararam a produção por duas ho-
ras em todos os turnos, os companheiros na 
Ugimag, de Ribeirão Pires, conseguiram que a 
empresa abrisse negociações com o Sindicato e 
apresentasse uma proposta para o pagamento 
da segunda parcela da PLR do ano passado. A 
proposta será avaliada em assembleia hoje, às 
14h, na porta da fábrica.
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Depo i s  da 
s u r p r e e n -
dente vitória 
contra o São 
Caetano, o 

líder Palmeiras, ainda 
com um jogo a menos, 
recebe o Guarani ama-
nhã, no Palestra Itália, 
às 16h.

Verdão não te-
rá Diego Sou-
za, Capixaba 
e Pierre, que 
levaram o ter-

ceiro amarelo.

U m  p o u -
co mais tar-
de, às 18h30, 
o Santo An-
dré vai tentar 
mais uma vi-

tória, contra o Noroeste, 
em Bauru.

Já o Azulão 
joga às 20h30 
contra o Bo-
tafogo ,  em 

Ribeirão Preto. Os dois 
times do ABC lutam por 
uma vaga no G4.

No domingo, 
um clássico 
agita a bai-
xada. Santos 
e São Paulo 

se enfrentam às 16h.

O duelo con-
t ra  o  for te 
Tricolor se-
rá um desafio 
de fogo para 

o Peixe, que tem alter-
nado bons e maus resul-
tados.

Às 19h10, o Co-
rinthians esta-
rá em Marília 
na corrida pela 
liderança.

O  Ti m ã o , 
que melhorou 
muito o rit-
mo de jogo em 
comparação 

às primeiras partidas do 
campeonato, ainda não 
terá Ronaldo, segundo 
Mano Menezes.

O presidente 
Lula vai en-
viar ao Con-
gresso projeto 

de lei que pune torce-
dores briguentos e juí-
zes que manipulam re-
sultados de jogos.

mauá

são paulo

santo andré

são bernardo

são caetano

tribuna esportiva
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O músico angolano Abel Duërë (à esq.) faz show amanhã, às 20h, no Senai, Rua 
José Odorizzi, 1.555, fone 4109-9499. Retirar ingressos uma hora antes.

No domingo, às 18h, será a vez do trombonista Bocato e a banda Irmandade do 
Blues. No Senai, endereço e fone acima. Retirar ingressos uma hora antes.

Cinema internacional
No Teatro Cacilda Becker, no Paço, fone 4348-1081.

Retirar ingressos uma hora antes.

Caos calmo
O filme conta a história de homem que 
depois da morte da mulher tem relação 
obsessiva com a filha. Amanhã às 20h.

O silêncio de Lorna
Jovem albanesa casa com um dos 

capangas de mafioso para adquirir 
cidadania belga e abrir seu próprio 

negócio. Domingo às 19h.

O passe e o gol
Teatro infantil, debate 

o relacionamento entre 
irmãos, no caso gêmeos. É 

melhor aquele que passa 
a bola ou quem faz o gol? 

Amanhã e domingo às 12h no 
Sesc, Rua Tamarutaca, 302, 

fone 4469-1200.

Putz Grill
Comédia na qual Oscar 
Filho mostra várias 
situações com um 
olhar bem humorado, 
com figurino e cenário 
simples. Amanhã, às 21h, 
no Teatro Municipal, no 
Paço, fone 4433-0789. 
Ingressos valem R$ 50,00, 
R$ 40,00 se antecipado e 
R$ 25,00 a meia. 

O Rei dos Urubus - Tragicomédia que retrata os 
bastidores de um programa de tevê sensacionalista 
exibido por uma emissora popular e decadente. 
Amanhã e domingo às 20h no Sesi. Praça Dr. Armando 
de Arruda Pereira, 100, Santa Terezinha, fone 4997-
3177. Retirar ingressos uma hora antes.

CarnaElectro
Nove DJs da região 
vão comandar o 
encerramento do 
carnaval na cidade com 
muita música eletrônica. 
Amanhã, a partir das 13h, 
no Centro de Referência 
da Juventude, no piso 
superior do Terminal 
Nicolau Delic, na Rua 
Serafim Constantino, 
fone 4226-5518. Grátis. 

Apoteose
Desfile da Imperador 
do Ipiranga e Águia de 
Ouro, as duas escolas 
que subiram para o 
Grupo Especial, seguidas 
pela Império da Casa 
Verde, Gaviões da Fiel, 
Rosas de Ouro, Vai-Vai 
e Mocidade Alegre. 
Hoje, a partir das 22h 
no Sambódromo do 
Anhembi. Os ingressos 
custam a partir da R$ 
25,00, na arquibancada.

Cachorro!
Com tensão, humor e 
momentos trágicos, a 
peça conta a história 
da esposa que trai o 
marido com o seu 
melhor amigo. Hoje e 
amanhã às 20h, no Sesi, 
Av. Presidente Castelo 
Branco, 255, fone 4514-
2555. Retirar ingressos 
uma hora antes.

Beatles 4 ever
Cover faz show com 
os sucessos da banda 
britânica. Amanhã às 21h 
no Teatro Municipal, no 
Paço, fone 4555.0086. 
Ingressos a R$ 30,00, R$ 
25,00 se antecipado e 
R$ 15,00 a meia.

Amanhã tem o baile da Associação dos Metalúrgicos Aposentados do ABC – AMA 
ABC, a partir das 18h30, na Sede do Sindicato. A animação é da banda Musical Skema 
e os preços são populares. Reservas de mesa até hoje às 17h, pelo telefone 4127-
2588.

Vida de atriz - Lançamento do livro Sônia Guedes 
– Chá das Cinco, de Adélia Nicolete, sobre a vida da 
premiada atriz nascida em Paranapiacaba. Amanhã, 
às 10h30, na Livraria Alpharrabio, na Rua Eduardo 
Monteiro, 151, fone 4438-4358.
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Cadê o meu?
Collor (PTB) quer a 
presidência de comissão 
temática do Senado, 
conforme prometido - e 
ainda não cumprido - 
por Sarney, presidente 
da Casa. 

Para os outros
Na capital, o prefeito 
Kassab (DEM, ex-
PFL) quer transferir 
para a iniciativa 
privada serviços como 
desapropriação de 
imóveis e até construção 
de terminais de ônibus. 

Como pode?
Tem gente levando arma 
para a praia. 

Descompasso
Levantamento mostra 
que os tribunais de 
primeira instância têm 
15 mil juízes e quase 
68 milhões de processos 
aguardando sentença. 

Cobrança
O ministro Celso 
Amorim protestou contra 
o protecionismo norte-
americano em encontro 
com a secretária de 
Estado Hillary Clinton. 

Fantasmas
A maior parte das 
cooperativas médicas 
no Estado funciona 
irregularmente, até 
mesmo sem registro no 
Conselho Regional de 
Medicina. 

Sem futuro
A ONU alerta que 
o derretimento da 
Antártida é mais rápido 
do que se pensava.

É muito
Durante o feriado, o 
número de acidentes 
nas rodovias federais 
aumentou 20%. Já o 
número de mortos ficou 
em 127, um a menos que 
no ano passado.

Olha eles aí!
Oito PMs que trabalham 
em batalhão na Cidade 
Ademar, na capital, são 
acusados de formarem 
quadrilha de assaltantes 
de caixas eletrônicos.

Câmara Regional do ABC
É notório que a dé-

cada de 90 foi o auge da 
construção do debate re-
gional e de resultados re-
levantes para a sociedade 
do Grande ABC. A Câ-
mara Regional do ABC 
tinha por objetivo a in-
tegração do poder públi-
co e da sociedade civil, 
e de buscar soluções pa-
ra a problemática social, 
econômica, ambiental, fí-
sico-territorial, de circu-
lação e de transportes da 
região, contribuindo des-
sa forma para o desenvol-
vimento regional. 

Muitos acordos fir-

mados entre os integran-
tes da Câmara Regional 
foram concluídos e a re-
gião se favoreceu espe-
cialmente no que se refere 
às obras de infraestrutu-
ra (com a implantação 
dos piscinões que reduzi-
ram grandes pontos de en-
chentes), no atendimento à 
saúde por meio dos hospi-
tais regionais e a constru-
ção de uma universidade 
federal para o ABC. 

A experiência positiva 
da Câmara Regional tem 
sido referência para di-
versas partes do País. Com 
a crise que o mundo pre-

sencia hoje, sua essên-
cia tripartite, que coloca 
em diálogo trabalhado-
res, empresários e gover-
nos, é de extrema impor-
tância.

A retomada da Câ-
mara Regional é fun-
damental para a região, 
pois ela é um espaço pa-
ra a elaboração de pro-
postas concretas e acor-
dos regionais que podem 
levar a uma nova etapa 
para o desenvolvimen-
to sustentável do Gran-
de ABC.

Subseção Dieese

dica do dieese

Vote com 
consciência!

eleição de Cipa

Projeto prevê punição 
para atitude antissindical

direito

Projeto de lei apresen-
tado pelo senador Antônio 
Carlos Valadares (PSB-SE) 
cria punições para práticas 
antissindicais. O projeto 
estipula detenção de seis 
meses a dois anos, além de 
multa.

De acordo com o tex-
to, atentar contra a liber-
dade sindical é impedir 
alguém, mediante fraude, 
violência ou grave ameaça, 
de exercer os direitos de 
sindicalizado. 

É também exigir, na 
contratação do trabalhador, 
atestado ou preenchimento 
de questionário sobre filia-
ção ou passado sindical.

E mais, cometerá cri-
me ainda quem dispensar, 
suspender, aplicar medidas 
disciplinares, alterar local, 
jornada de trabalho ou ta-
refas do trabalhador por 
sua participação lícita em 
qualquer atividade sindical, 

inclusive em greves.
A pena será aumentada 

se o trabalhador que sofrer 
atentado na sua liberdade 
sindical for dirigente de sin-
dicato ou suplente, membro 
de comissão ou porta-voz 
do grupo.

O Código Penal bra-
sileiro já prevê atentado 
contra a liberdade sindical, 
porém, não existe nenhuma 

punição prevista. 
“Não se trata de esta-

belecer um tipo penal para 
quem impedir o trabalhador 
de participar ou deixar de 
integrar sindicato ou as-
sociação profissional, mas 
de punir todo aquele que 
impedir o trabalhador de 
exercer os direitos de sindi-
calizado”, explica Antônio 
Carlos Valadares. 

Nas eleições de hoje 
para a CIPA na Magneti 
Marelli/Cofap, os traba-
lhadores devem votar em 
José Cícero de Melo, o Fer-
ro Velho; Natalino Amân-
cio Meneses; e Francisco 
Lima de Barros, o Chagas.

No próximo dia 3, ter-
ça-feira, acontece a eleição 
para a CIPA na ZF Sachs. 
Os candidatos apoiados pelo 
Sindicato são Paulo Márcio, 
o Arrepiado, e José Ribamar.

O diretor presidente 
da Cooperativa de Crédito 
dos Metalúrgicos do ABC 
– CREDABC, CNPJ (MF) nº 
05.740.092/0001-60, no uso 
das atribuições que lhe con-
fere o Estatuto Social, con-
voca os associados, que 
nesta data são em número 
de 1789, em condições de 
votar, para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordiná-
ria, na sua sede, Rua João 
Basso, 231, São Bernardo 
do Campo, no dia 7 de 
março de 2009, às 8h, com 
a presença de dois terços 
dos associados, em primei-
ra convocação; às 9h, com 
a presença de metade mais 
um dos associados, em se-
gunda convocação; ou às 
10h, com a presença de no 
mínimo dez associados, em 
terceira convocação; para 
deliberar sobre: Prestação 
das contas do exercício 
2008, com apresentação 
dos Balanços. Destinação 
das sobras apuradas (ou 
rateio das perdas) de 2008. 
Apreciar e deliberar sobre 
os planos de trabalho de 
2009. Eleição para o preen-
chimento de substituto para 
o cargo de diretor presiden-
te e diretor tesoureiro e dos 
cargos do Conselho Fiscal. 
Outros assuntos de interes-
se social. As deliberações 
serão tomadas por maioria 
simples dos votos. Os inte-
ressados em participar das 
eleições para  diretor pre-
sidente, diretor tesoureiro 
e Conselho Fiscal deverão 
inscrever a sua candidatu-
ra em chapa completa, na 
sede da cooperativa, até o 
dia 4 de março. Para tanto, 
deverão retirar formulário 
próprio para preenchimento 
dos dados pessoais. Fica 
impedido de votar e ser 
votado o associado que 
tenha sido admitido após 
esta convocação.

Cooperativa de Crédito dos 
Metalúrgicos do ABC - CredABC 

Assembleia geral ordinária
Edital de convocação

São Bernardo do Campo,
27 de fevereiro de 2009.

José Vitório Cordeiro Filho
Diretor Presidente

agenda
Racismo - Reunião da Comissão dos 
Metalúrgicos do ABC de Combate ao 
Racismo na quarta-feira, às 17h30, 
na Sede do Sindicato. Em pauta, 

planejamento de atividades e ações.  
Todos os interessados no tema racial ou 
que queiram saber mais sobre ele estão 
convidados. 

Inscreva-se 
para o seminário

Contra a Crise

Dieese aponta 
leve alta em 
janeiro

desemprego
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Confira as novidades para este ano

Prazo de declaração
começa segunda

imposto de renda

Duas mexidas impor-
tantes no Imposto de Renda 
darão um alívio no bolso 
dos trabalhadores neste 
ano.

A primeira delas é o 
reajuste de 4,5% em toda 
a tabela.

A segunda foi a criação 
de duas novas faixas sala-
riais para a base de calculo, 
que agora são cinco. 

Tanto o reajuste como 
as novas faixas são resulta-
do das negociações puxadas 
por nosso Sindicato, o dos 
Bancários de São Paulo e 
pela CUT, com o governo 
Lula.

O compromisso fir-
mado com o presidente 
no início de 2006 é o de 
deixar a tabela zerada com 
a inflação dos seus dois 
mandatos. 

Mais no bolso
O alívio pode ser senti-

do no total de recursos que 
vão permanecer na mão dos 
trabalhadores.

Segundo cálculo da 
Subseção Dieese do Sindi-
cato, R$ 5 milhões ficarão 
no bolso dos metalúrgicos 
todo mês desde janeiro.

No total, a Receita Fe-
deral deixará de arrecadar 
R$ 4,9 bilhões neste ano.

O ABC do Diálogo e do 
Desenvolvimento, seminário 
para discutir saídas para a 
crise econômica, está com 
inscrições abertas para a par-
ticipação da categoria.

Faça a inscrição no en-
dereço seminario2009@
smabc.org.br e informe 
nome completo e empresa 
em que trabalha. O evento 
será realizado dias 11 e 12 
de março no Centro de 
Formações de Professores, 
em São Bernardo, e dividi-
do em duas etapas.

Na primeira, dia 11, 
trabalhadores, empresários 
e poder público analisam 
a crise e debatem como 
enfrentá-la. Na segunda, 
dia 12, grupos de trabalho 
elaboram propostas para a 
sua superação.

Como era e como ficou
salário mensal (r$) ir em 2008 ir em 2009

1.200,00
1.600,00
2.000,00
2.400,00
2.800,00
3.200,00
3.600,00
4.000,00
5.000,00

isento
34,08
94,08

154,08
221,18
331,18
441,18
551,18
826,18

isento
12,41
42,41
91,16

151,16
236,15
327,05
437,05
712,05

A nova tabela
Base de cálculo (r$) alíquota (%) parcela a deduzir (r$)
até 1.434,59

de 1.434,60 a 2.150,00

de 2.150,01 a 2.866,70

de 2.866,71 a 3.582,00

acima de 3.582,00

isento

 7,5*

15,0*

22,5*

27,5

0

107,59

268,84

483,84

662,94

Abatimento por dependente – R$ 144,20

Quem declara deduções anuais

*Alíquotas criadas este ano

Tabela elaborada pela Subseção Dieese do Sindicato

Faça a conta
1) Do salário bruto tire a contribuição do INSS, os descontos por dependente e, se 
tiver, a pensão alimentícia. O resultado será a base de cálculo.

2) Aplique sobre a renda tributável uma das cinco alíquotas da tabela.

3) Do valor encontrado tire a parcela a deduzir conforme a alíquota. O resultado 
final é o desconto do IR.
No endereço www.receita.fazenda.gov.br há um simulador onde você poderá con-
ferir se a empresa faz o desconto corretamente no seu holerite

De 2 de março a meia noite de 30 de 
abril é o prazo para a entrega da declaração 
do Imposto de Renda. Neste ano você po-
derá optar por informar ou não o número 
do recibo do ano passado.

O imposto a pagar pode ser feito em 
até 8 parcelas com desconto na conta cor-
rente. Nesse caso a declaração deve ser 
entregue até 31 de março. Veja alguns as-
pectos importantes para declaração:

-ganhou mais de R$ 16.473,72 em 
2008.
-realizou qualquer venda de bens.
-operou em bolsa de valores, de 
mercadorias ou de futuro.
-participou de sociedade em 
empresas.

-R$ 2.592,29 em despesas com 
educação.
-R$ 1.655,88 por dependente.
-Gastos com a Previdência de 
empregados domésticos até o limite 
de R$ 651,40.
-Não há limite para a dedução de 
despesas médicas.

FIQUE SÓCIO
DA COOPERATIVA

DE CRÉDITO
DOS

METALÚRGICOS
DO ABC.

LIGUE:
4128-4259

O desemprego em 
seis das principais regiões 
metropolitanas do País 
--Belo Horizonte, Distrito 
Federal, Porto Alegre, Re-
cife, Salvador e São Paulo 
-- ficou em 13,1% em ja-
neiro, contra 12,7% em 
dezembro do ano passado, 
segundo pesquisa da Fun-
dação Seade e do Dieese 
divulgada ontem. 

O índice representa 
um contingente de 2,6 
milhões de trabalhadores 
desempregados, 75 mil a 
mais do que no mês an-
terior.

A situação é comum 
nesse período do ano, se-
gundo as entidades, por 
conta do fechamento de 
vagas para temporários 
abertas no Natal. 

Renda 
Em dezembro, o ren-

dimento médio do tra-
balhador nas seis regiões 
aumentou 0,6% e passou 
para R$ 1.246,00. 

São Paulo 
Apesar do aumento 

da taxa entre dezembro e 
janeiro, ainda assim o de-
semprego para janeiro na 
Grande São Paulo é o me-
nor desde 1996. O contin-
gente de desempregados foi 
estimado em 1,305 milhão 
de pessoas na região. 

ABC
No ABC, o desempre-

go avançou para 10,7%. 
O estudo apontou que o 
contingente de desempre-
gados na região subiu para 
143 mil pessoas.

De acordo com o Die-
ese, em janeiro, o Grande 
ABC tinha 1,194 milhão de 
trabalhadores contra 1,204 
milhão em dezembro.


