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Câmara aprova reajuste da tabela
do imposto de renda em 4,5%

Em mais uma vitória do governo
no Congresso Nacional, os
deputados aprovaram na terça-
feira, dia 5, o reajuste da tabela do
Imposto de Renda em 4,5%,
conforme determinado pelo
Planalto. Essa correção será feita
anualmente até 2014.

A nova tabela está em vigor
desde o dia 1º de abril, por meio
de medida provisória. A mudança
ampliou a fatia de trabalhadores
que ficarão isentos do pagamento

de imposto, já que o teto para a
base de cálculo foi ampliado de R$
1.499,15 para R$ 1.566,61.

A medida provisória segue agora
para o Senado, que terá até 8 de
agosto para analisá-la, data em que
perde o prazo de validade.

O relator, deputado Maurício
Trindade (PR-BA), manteve o
percentual determinado pelo governo,
mas fez algumas alterações no texto.
Empregadores de trabalhadores
domésticos serão atingidos pelas

mudanças. A partir de janeiro do ano
que vem, o empregador doméstico
que quiser pagar por um plano de
saúde para seu funcionário poderá
deduzir até R$ 500 por ano do
Imposto de Renda.

Só para lembrar: os trabalhado-
res cujos salários foram reajustados
e passaram de R$ 1566,61 terão
desconto de Imposto de Renda.
Antes da mudança, salários até
R$ 1499,15 tinham isenção.

Fonte: R7 Notícias

O acordo coletivo das empresas
da base do sindicato, que abrange
as cidades de Volta Redonda, Barra
Mansa, Pinheiral, Porto Real,
Quatis, Resende e Itatiaia, está
praticamente fechado, faltando
apenas algumas poucas empresas,
que já estão com propostas em
negociação ou votação.

Além do aumento real conquis-
tado em todos os acordos, também
obtivemos resultados importantes,
como a criação do Plano de Cargos
e Salários na Peugeot, e o
pagamento dos 40% para quem
for se aposentar no Grupo
Votorantim, que passa a fazer parte
do acordo coletivo. O sindicato
pratica uma política de valorização
dos trabalhadores da base.

Recentemente, também fomos
procurados pela direção de mais

Sindicato conquista bons
resultados em acordos coletivos

uma fábrica que irá se instalar na
região, a Hyundai. Estamos
conversando com os representantes
da empresa. A nova fábrica
representa um investimento de R$
150 milhões e irá produzir
máquinas pesadas. Serão gerados
1500 empregos diretos.

Trabalhador, esse é o seu
sindicato, com a política de respeito
ao capital, mas não de submissão,
pois nós entendemos que o capital
precisa do trabalho e o trabalho
precisa do capital. Claro que
existem conflitos nessa relação, mas
que devem ser resolvidos na mesa
de negociação, em que ambas as
partes têm que ser flexíveis para
chegar ao melhor resultado
possível. Assim, temos o objetivo
de garantir um futuro tranquilo para
o trabalhador e sua família!

Na terça-feira, dia 5, o Sindicato
dos Metalúrgicos do Sul Fluminense
se encontrou com representantes da
Caixa Econômica Federal (CEF) para
discutir a questão dos moradores do
conjunto habitacional Vila Rica que
estão com os pagamentos das
prestações atrasados. Eles estão
sendo ameaçados de terem seus
imóveis executados e levados a leilão
pela CEF e Emgea. A reunião foi
solicitada pelo presidente do
Sindicato, Renato Soares, por
Carlinhos Santana e pelo deputado
Fernando Jordão.

A CEF afirmou que há interesse
em negociar as dívidas. Esta semana,
50 mutuários já estão sendo
chamados para renegociar. Além
disso, será agendada uma nova
reunião, com o responsável pelo setor
de alienação da CEF no Rio de
Janeiro.

Sindicato vai a Brasília
discutir situação de mutuários

do Vila Rica



Correção de indenização
Nos casos de pagamento de

indenizações por danos morais, a
correção monetária só pode incidir
sobre a quantia a ser paga a contar
da data em que o magistrado fixar
o valor devido. Com esse
entendimento, a Turma Nacional de
Uniformização (TNU) dos Juizados
Especiais Federais reformou decisão
da Turma Recursal do Espírito Santo
em sentido contrário. A Caixa
Econômica Federal (CEF) recorreu à
TNU após ter sido condenada a
pagar a um correntista, a título de
danos morais, R$ 7,7 mil corrigidos
monetariamente desde 4 de maio
de 2003, data em que o banco
inscreveu o nome do cliente no
Serviço Nacional de Proteção ao
Crédito (SPC) e na Serasa. Para a
CEF, a correção deveria ser calculada
apenas a partir da decisão judicial.
Na TNU, o relator do processo, juiz
federal Paulo Arena, votou pela
uniformização da questão com base
em decisões anteriores da própria
turma e do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).

Dependendo da sanção da
presidente Dilma Roussef, será um
importante avanço na legislação
trabalhista. Trata-se do projeto de
lei do Senado PLS 77/02, que institui
a exigência de Certidão Negativa
de Débito Trabalhista para que
empregadores (empresas ou
entidades) possam prestar serviços
ou vender produtos ao Poder Público
nos três poderes (Executivo,
Legislativo e Judiciário) e nos três
níveis (União, estados e municípios).

Esta medida possui dupla
vantagem. A primeira está
relacionada com a Justiça do
Trabalho, que terá bem menos
ações trabalhistas envolvendo as
empresas que precisem de certidão
para fazer negócios com o governo.
E a segunda, a mais importante, se
refere aos direitos trabalhistas dos

Certidão Negativa de Débito Trabalhista
empregados dessas empresas, que
passarão a ser respeitados.

É de justiça registrar que a luta
pela exigência da Certidão Negativa
de Débito trabalhista, que contou
com o apoio incondicional do DIAP,
foi liderada pela Anamatra (Asso-
ciação dos Magistrados da Justiça
do Trabalho), na pessoa de seu ex-
presidente, Luciano Thayde Chaves.

Ao projeto, de caráter conclusivo,
que tramitou na Câmara dos
Deputados como PL 7.077/02,
foram apresentados três recursos
para sua apreciação em plenário,
uma manobra patronal que, na
prática, impedia a transformação do
projeto em lei. São raros os recursos
votados na Casa, ficando a matéria
pendente de análise devido a essa
manobra regimental dos
empresários.

CAROLINA LEITE DE OLIVEIRA, psicóloga
- desconto de 30%.  Rua São Sebastião, 105/
1057, Centro, Barra Mansa; e Rua José Alves
Pereira, 110, Vila Mury, Volta Redonda.
(24) 9992-1013

RCS CLINICA ODONTOLÓGICA, unidade Volta
Redonda - descontos de 30% nos tratamentos
odontológicos e blocos e aparelhos.  Rua Senador
Pinheiro Machado, n°84, Jardim Amáilia I, Volta
Redonda. (24) 3348-0311

BIODOSES FARMÁCIA - descontos de 5% em
drogaria e perfumaria e de 15% para
medicamentos Homeopáticos e manipulados.
Rua Antônio Leal de Sousa neto, n° 15, Jardim
Paraiba, Volta Redonda.  (24) 3346-2526.

ESPAÇO INTERATIVO ENSINO TELEPRESEN-
CIAL - desconto de 20% no valor total do curso.
Largo Nove de Abril, nº 27 - Ed. CECISA II - sala

Conheça nossos novos convênios!
Para saber mais, acesse o site www.sindmetalsf.org.br

823 - Vila Santa Cecília - Volta Redonda. (24)
3342-3600  www.academiadoconcurso.com.br

CLAPSI-Clinica de Atendimento Psicológico -
desconto de 50%. Av Amaral Peixoto,nº 91,sala
412-Edificio Pastor, Centro,Volta Redonda
(24) 3348-2645

ROSEMERE DA MOTTA FERREIRA ,
psicóloga - desconto de 40%. Rua Quarenta, nº
14,  sala 1415, Shopping 33, Torre II - Vila Santa
Cecília, Volta Redonda. (24) 3346-9026 /
(24) 9981-6203

OUTSTANDING EXECUTIVE TRANSLA-
TION SERVICE - desconto de 20% na
matrícula e mensalidade nos cursos de inglês e
inglês técnico. Rua Oswaldo Pinto da Veiga, nº
350, 8º andar - salas 816 a 823 - Pontual
Shopping - Vila Santa Cecília - Volta Redonda.
(24) 3343-0175


