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CAMPANHA SALARIAL GARANTIU
DIREITOS DOS TRABALHADORES

O Sindicato dos Metalúrgicos participou no úl-
timo dia 29, na Associação Comercial Industrial e
Agropastoril (ACIAP) de Volta Redonda, do Fó-
rum Regional para o Desenvolvimento. Um dos
assuntos abordados foi a aplicação da Lei 4.533,
conhecida como Lei Rosinha, que deu benefícios
ficais para cidades do Norte e Noroeste.   A inten-
ção  da Lei era alavancar o desenvolvimento des-
sas regiões, mas acabou criando um desequilíbrio
tributário no estado. Prova disso, é que o ICMS
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Ser-
viços) varia de 2 a 18%, entre os municípios.

O fórum, que foi liderado pelo presidente da
ACIAP Osmar Fernandes, contou com a presen-
ça de representantes de cidades do Sul Fluminen-
se e Médio Paraíba,  empresários e lideranças po-
líticas. O objetivo é buscar a equalização tributá-
ria, para que  os municípios se tornem mais com-
petitivos, atraindo novas empresas e conseqüen-
temente gerando emprego e renda.

ICMS MAIS CARO:

Apesar das dificuldades encontradas desde o final do ano passado, devido à
crise financeira mundial e após várias medidas, que foram tomadas no sentido de
evitar o máximo possível de demissões, a direção do sindicato iniciou a campanha
salarial.  O sindicato não tinha muitas perspectivas, a não ser cobrar dos patrões
que não usassem a crise para tentar retirar direitos e não negociar aumento, a PLR,
etc. Para isso, usou como um dos argumentos, os recordes de produção que as
empresas tiveram nos últimos anos, quando lucraram muito. Apesar de toda essa
problemática, conseguimos fazer uma boa campanha salarial. Além de não per-
der direitos, os trabalhadores tiveram ganhos. Pode parecer pouco, mas de acordo
com a realidade que enfrentamos, são significativos.

Iniciamos o segundo semestre e o sindicato vai continuar acompanhando a situ-
ação do mercado no setor e trabalhará pela manutenção dos empregos.

CONTINUAM AS DISCUSSÕES ACORDO
COLETIVO DIEESE

A crise internacional passou longe da
maioria das negociações entre patrões
e empregados, neste ano. Um estudo
divulgado pelo Dieese (Departamento
Intersindical de Estatísticas e Estudos Só-
cio-Econômicos), mostra que em 96%
das campanhas salariais houve pelo me-
nos a recomposição de perdas causa-
das pela inflação, ou seja, INPC pleno
de 5,83%.

A pesquisa mostrou ainda que o ex-
pediente usado pelas empresas para es-
capar da crise foram as demissões e não
o congelamento de salários.
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As vendas de cami-
nhões neste primeiro
semestre só não fo-
ram mais fracas que
as de implementos ro-
doviários. Mas com o
pacote anunciado
pelo governo federal,
que incluiu a prorro-
gação da isenção de
IPI, juros menores e
prazos de financia-
mentos mais longos,
parte da queda de
quase 23% registrada
até maio deverá ser

nais das linhas de fi-
nanciamento para o
setor - Procaminho-
neiro e Finame - caí-
ram, respectivamente,
67% e 32%.  Além
disso, no caso do
Procaminhone i ro ,
mais voltado à pessoa
física, micros e pe-
quenos empresários,
o prazo foi alongado
de 84 para 96 meses,
e o financiamento
para veículos usados
estendido para a fro-

ta com até 15 anos de
uso, quase o dobro
da idade estabelecida
anteriormente, que
era de 8 anos.

Por outro lado, na
opinião de executivos,
para voltar ao cená-
rio pré-crise, quando
as filas de espera por
um caminhão novo
chegavam a seis me-
ses, é preciso uma re-
tomada mais vigoro-
sa da economia.

amenizada durante a
segunda metade do
ano.  Após a divulga-
ção do plano, execu-
tivos das áreas de
transportes e auto-
mobilística já previam
que a combinação da
ausência de IPI e me-
lhores condições para
financiamentos terá
impacto positivo so-
bre a venda de cami-
nhões no país. Con-
forme o plano do
BNDES, os custos fi-

 PRORROGADO CORTE DE IPI
O governo prorro-

gou todas as reduções
de alíquotas do Impos-
to sobre Produtos In-
dustrializados (IPI), que
vêm beneficiando as
vendas de veículos,
aparelhos domésticos
da linha branca e ma-
teriais de construção.
Geladeiras, lavadoras,
tanquinhos e fogões te-
rão carga tributária
menor por mais três
meses, até 31 de ou-
tubro. Caminhões e

materiais de constru-
ção ganharam mais
seis meses. Os veícu-
los leves continuam na
situação atual até ou-
tubro, quando come-
ça a volta gradual das
alíquotas, que vigora-
ram em 2008. A de-
soneração das contri-
buições PIS e Confins
para trigo, farinha de
trigo e pão francês fi-
cam até 31 de dezem-
bro de 2010.  Aten-
dendo ao pedido dos

empresários, o gover-
no incluiu os verga-
lhões de cobre na lista
dos materiais de cons-
trução, que tiveram a
redução do IPI prorro-
gada por seis meses,
até 31 de dezembro.

O retorno gradual
às alíquotas do IPI que
vigoraram para os au-
tomóveis antes da cri-
se vai começar em ou-
tubro. Os carros com
motores 1.0 estão des-
de janeiro sem IPI, mas

a partir de outubro te-
rão 1,5%. Em novem-
bro, a alíquota será
3%, em dezembro vai
a 5%, até que em ja-
neiro, passe a valer a
alíquota de 7% nova-
mente. Para os auto-
móveis com motores
flex entre 1.0 e 2.0, es-
tão com metade da alí-
quota de 11%), a es-
calada será de 6,5%
(outubro), 7,5% (no-
vembro), 9% (dezem-
bro) e 11% (janeiro).

FABRICANTES DE CAMINHÕES
ACREDITAM EM RECUPERAÇÃO
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