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Vendas de papelão ondulado cresceram em maio 9,73% sobre abril
As vendas de papelão ondulado totalizaram 228,372 mil toneladas em maio, um crescimento de 9,73% em relação a abril e
22,49% sobre o mesmo mês no ano passado, segundo a Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO). No acumulado
do ano, o volume atingiu a marca de 1,038 milhão de toneladas, ou 20,04% mais que nos cinco primeiros meses de 2009.
PrintCom World

Setor de papel e celulose investe na capacitação de jovens

A Suzano Papel e Celulose, nas suas unidades em Mucuri

(BA), Suzano (SP) e Embu (SP), Conpacel, em Americana (SP) e a International Paper, em Mogi Guaçu (SP) estão investindo na
capacitação de mão de obra por meio do Formare, projeto social de educação profissional para jovens de baixa renda,
idealizado e coordenado pela Fundação Iochpe. As empresas têm a oportunidade de preparar adolescentes para o mercado de
trabalho e, caso seja de seu interesse, contratar os próprios alunos que participaram do projeto. A previsão é de nos próximos
cinco anos, Suzano Papel e Celulose, International Paper e Conpacel formem aproximadamente 500 jovens entre 16 e 18 anos. Os
cursos têm duração de um ano, com carga horária mínima de 800 horas/aula. Ao término, os alunos recebem um
certificado da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), instituição federal de ensino vinculada ao MEC
(Ministério da Educação), que mantém convênio com a Fundação Iochpe desde 1995. Fonte: Abigraf
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SIG Combibloc investe na primeira unidade no Brasil

A SIG Combibloc, fabricante de embalagens cartonadas, investirá 90 milhões de euros em sua primeira fábrica no Brasil, com
capacidade para produzir 1 bilhão de embalagens por ano, com possibilidade de duplicação em curto período. As obras de
construção já iniciaram em Campo Largo, no Paraná. O início das atividades está previsto para o segundo semestre de 2011,
e, na primeira fase, produzirá três formatos de embalagens. Outros tipos serão introduzidos gradativamente. Com a decisão de
investimento no País, a empresa dá continuidade à sua política de internacionalização. Nos anos 1990, a SIG expandiu no
continente asiático. PrintCom World

Campanha de combate ao trabalho infantil é lançada em Brasília
O Ministério do Trabalho lançou nesta quinta-feira (10), às 10 horas, no Museu da República, em Brasília, a campanha do
Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. A campanha, realizada em parceria com o Ministério de Desenvolvimento Social e
Combate à Fome (MDS), a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Fórum Nacional de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI), tem como tema este ano Cartão Vermelho ao Trabalho Infantil .

O Dia

Mundial, que é celebrado em 12 de junho, tem como mote este o cartão vermelho, uma vez que a data coincide com a Copa do
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Mundo, fazendo alusão à punição máxima que um jogador pode ter em campo. A campanha teve como tema o futebol e
como garoto propaganda o jogador Robinho.

Dia Mundial
- Todos os anos, a data chama a atenção para a necessidade urgente de se eliminar o trabalho infantil, em especial as suas
piores formas. Esse ano, a meta de alcançar esse objetivo até 2016 foi o tema principal da recente Conferência Mundial contra
o Trabalho Infantil, realizada em Haia, Holanda. www.mte.gov.br Prove a união estável para ter a pensão do INSS
Quem não era oficialmente casado, mas vivia junto com o companheiro, tem direito à pensão por morte do INSS, desde que
consiga comprovar, ao menos com um documento, a união estável. A pensão é um benefício pago pela Previdência ao
cônjuge, companheiro (a) ou dependentes de quem morreu quando ainda tinha qualidade de segurado. O INSS aceita vários
documentos para a comprovação da união estável. Podem valer a declaração de Imposto de Renda em que conste o
companheiro como dependente, uma conta de água e outra de energia elétrica --uma no nome de um companheiro, e a outra, no
de outro-- que mostrem que o casal vivia no mesmo endereço, certidão de nascimento de um filho em comum ou uma conta
bancária conjunta, por exemplo. Fonte: Jornal Agora SP Receita paga nesta terça-feira 1º lote do Imposto de Renda 2010
Receita Federal começa a fazer nesta terça-feira, dia 15 de junho, o pagamento do primeiro lote de restituição do Imposto de
Renda (IR) da Pessoa Física de 2010 (ano-base 2009). O pagamento será depositado na conta do banco do contribuinte indicada
na declaração do IR.

Vale lembrar que em razão do jogo do Brasil pela Copa do Mundo nesta terça-feira, os bancos vão

trabalhar em horário especial. As agências bancárias vão funcionar mais cedo, a partir das 8 horas da manhã, com horário do
expediente se encerrando às 14 horas pelo horário de Brasília. O jogo do Brasil contra Coreia do Norte acontece às 15h30.

Para

saber se foi incluído no primeiro lote de restituição, o contribuinte poderá fazer a consulta na página da Receita Federal na
internet ou pelo ReceitaFone, bastando discar 146. É obrigatório informar o número do CPF (Cadastro de Pessoa Física).
Quem não indicou uma conta bancária
Caso não tenha informado uma conta para crédito da restituição, o contribuinte deve procurar uma agência do Banco do
Brasil ou ligar para os seguintes telefones para agendar o crédito em conta em qualquer instituição financeira:

Nas capitais:

4004-0001
Nas demais localidades: 0800-729-0001A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer
o resgate nesse prazo, deverá requerê-la mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição,
disponível na página da Receita Federal na internet.

A Receita deve liberar neste primeiro lote 1.478.232 restituições do

Imposto de Renda de 2010, que somam R$ 1,72 bilhão. Os contribuintes maiores de 60 anos, conforme o Estatuto do Idoso,
serão priorizados. Por isso, a Receita vai liberar 1.222.533 de restituições destes contribuintes, somando R$ 1,36 bilhão em
impostos a serem pagos. Todas as declarações de 2010 serão atualizadas pela taxa Selic do período de maio a junho de
2010, que foi de 1,75%.De acordo com a Receita Federal, mais de 24 milhões de contribuintes entregaram a declaração do
Imposto de Renda até o prazo final, que foi o dia 30 de abril. A Receita Federal deve abrir a consulta para o segundo lote poucos
dias antes do pagamento, marcado para o dia 15 de julho. Fonte: IG SP Clique aqui e confira se sua restituição foi liberada
Caetano Fermino

Jorge

