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Trabalhadores do Consórcio
Modular aprovam proposta

de acordo coletivo 2009
Em votação por escrutínio secreto, realizada na sexta-feira (27), os trabalhadores do Consórcio Modular Volkswa-

gen aprovaram a proposta de acordo coletivo negociada pelo sindicato e a comissão de fábrica.
A proposta aprovada é fruto de várias reuniões entre Consórcio, sindicato e comissão de fábrica com o objetivo levar

um acordo que garantisse ganhos, manutenção dos direitos e dos empregos.
Veja o resultado da votação:

PRÓXIMO PASSO:
NEGOCIAÇÃO  COM AS TERCEIRAS

A proposta aprovada é:
Adiantamento financeiro data-base: R$ 1.800,00
Data de pagamento: 09/04/2009
Data Base: INPC acumulado de maio/08 a abril/09, apli-
cado em 01/12/ 2009
PLR 2009: R$ 3.000,00
Datas de pagamento: 30/07/2009: R$ 2.000,00
30/01/2010: R$ 1.000,00 + prêmio individual de absen-
teísmo (5%)
 TOTAL: R$ 4.800,00

Proposta A: 233 votos
PPPPProposta B: 1.018 votosroposta B: 1.018 votosroposta B: 1.018 votosroposta B: 1.018 votosroposta B: 1.018 votos

Nulos: 22 votos
Brancos: 31 votos

Total de votos: 1.304 votos
Como alternativa ao

desaquecimento da eco-
nomia, provocado pela
crise econômica mundial,
o sindicato e a Volks se
reuniram para apresentar
o plano de renovação da
frota nacional aos depu-
tados federais e estaduais
de nossa região, prefei-
tos, ao ministro do Tra-
balho e Emprego, Car-
los Luppi, que esteve em
Volta Redonda, e ao re-
presentante do governo
do Estado.

O objetivo é a reali-
zação de uma grande
campanha para incen-
tivar as empresas e au-
tônomos a adquirirem
novos caminhões.

Veja os pontos positivos
da renovação da frota:
diminuição de gastos
com manutenção; me-
nor consumo de com-
bustível; diminuição do
impacto ambiental,
com menos poluição e
emissão de gases po-
luentes e etc.

SINDICATO APRESENTA PLANO
DE RENOVAÇÃO DA FROTA DE

CAMINHÕES E ÔNIBUS
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MAN conclui compra da VMAN conclui compra da VMAN conclui compra da VMAN conclui compra da VMAN conclui compra da Volksolksolksolksolks
Caminhões e quer produzir no PCaminhões e quer produzir no PCaminhões e quer produzir no PCaminhões e quer produzir no PCaminhões e quer produzir no Paísaísaísaísaís

O grupo alemão MAN
concluiu o processo de
compra da Volkswagen
Caminhões e Ônibus,
tornando-se um dos líde-
res no mercado brasilei-
ro de veículos comerci-
ais e já planeja produzir
no Brasil veículos do seg-
mento super-extra pesa-
dos - em adição à linha
de caminhões produzida
pela Volks por aqui -
aproveitando a linha de

produção já existente na
cidade de Resende (RJ).
“Isso acontecerá nos pró-
ximos anos, mas não po-
demos ainda precisar
quando. O importante é
salientar que as duas
marcas seguirão fortes,
uma em complemento da
outra”, disse Roberto
Cortes, que assumiu on-
tem o cargo de presiden-
te da nova empresa cri-
ada a partir da aquisi-

ção, a MAN Latin Ame-
rica.

Juntas, as empresas
geraram faturamento de
cerca de 17 bilhões de
euros (R$ 50, 6 bi) no ano
fiscal de 2008.

A produção no Brasil
deve acrescentar entre 10
mil e 12 mil veículos des-
se segmento ao total de
vendas registrado pelo
grupo no ano passado,
que foi de 53 mil.

Sindicato e
ministro
discutem
a redução

do IPI
O presidente do sindi-

cato, Renato Soares, e o
Ministro do Desenvolvimen-
to, Miguel Jorge, discutiram
a conjuntura econômica da
região Sul Fluminense dian-
te o impacto da crise finan-
ceira mundial.

O presidente do sindi-
cato aproveitou e fez um
pedido ao ministro para
que a redução do IPI fos-
se mantida, ajudando no
reaquecimento da econo-
mia, e que quando fosse
necessário colocar fim ao
benefício, que fosse de
forma gradativa.

Além disso, conversou
sobre a importância da
contrapartida das empre-
sas em assegurar os pos-
tos de trabalho, que é
uma luta do sindicato.

Governo anuncia pacote deGoverno anuncia pacote deGoverno anuncia pacote deGoverno anuncia pacote deGoverno anuncia pacote de
medidas de estímulo àmedidas de estímulo àmedidas de estímulo àmedidas de estímulo àmedidas de estímulo à

economia do paíseconomia do paíseconomia do paíseconomia do paíseconomia do país
O governo federal

anunciou nesta segunda-
feira (30) um pacote de
medidas para estimular a
economia do país, que
atinge setores como o
automobilístico, de cons-
trução e o tabagista. As
principais medidas são:

 - a prorrogação, até
30 de junho, da redução
do IPI(Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados)
para carros e caminhões
e a não demissão em
massa no setor pelos pró-
ximos três meses;

 - a redução de Cofins
para motos, de 3% para
zero, e acordo de não
demissão com as empre-
sas;

 - a redução de IPI no
material de construção,

como cimento (de 4%
para zero), tintas e verni-
zes (5% para zero), reves-
timento não-refratário (5%
para zero), massa de vi-
draceiro (10% para 2%)
e chuveiro elétrico (5%
para zero), entre outros;

 - o aumento da alí-
quota de IPI e de PIS/Co-
fins sobre cigarros, o que
deve gerar aumento de
preço de até 25%, segun-
do o ministro da Fazen-
da, Guido Mantega. Se-
gundo ele, as marcas
mais baratas chegarão
há 20% e as mais caras
devem subir até 25%;

O anúncio foi feito
pelo ministro da Fazen-
da, Guido Mantega, em
São Paulo e as medidas,
que foram assinadas

pelo presidente em exer-
cício José Alencar entra-
rão em vigor no dia 31
de março.

SETSETSETSETSETOROROROROR
AUTAUTAUTAUTAUTOMOBILÍSTICOOMOBILÍSTICOOMOBILÍSTICOOMOBILÍSTICOOMOBILÍSTICO

De acordo com o mi-
nistro, o setor automobi-
lístico movimenta 23% do
PIB industrial. "[A redução]
Permitiu baratear automó-
veis e estimular a deman-
da. O efeito foi muito efi-
ciente", disse. De acordo
com ele, a indústria au-
tomobilística brasileira foi
a que menos sofreu os
efeitos da crise. "Acredito
que em fevereiro e mar-
ço já estamos com venda
e produção maior que
janeiro e março do ano
passado. Nos outros paí-
ses continua caindo."

A MAN AG adquiriu a
Volkswagen Caminhões e
Ônibus em dezembro
passado pelo valor de
1,175 bilhão de euros. A
Volkswagen Caminhões e
Ônibus é ainda a maior
fabricante de caminhões,
vendidos em sua maio-
ria na América Latina e
na África. Aproximada-
mente 56 mil caminhões
e ônibus foram comerci-
alizados em 2008.


