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CAMPANHA SALARIAL GARANTIU
DIREITOS DOS TRABALHADORES

O Sindicato dos Metalúrgicos participou no último
dia 29, na Associação Comercial Industrial e Agropas-
toril (ACIAP) de Volta Redonda, do Fórum 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 intenção  da Lei era alavancar o desen-
volvimento dessas 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 presença de repre-
sentantes de cidades do Sul Fluminense e Médio Para-
íba,  empresários e lideranças políticas. O objetivo é
buscar a equalização tributária, para que  os municípi-
os se tornem mais competitivos, atraindo novas empre-
sas e conseqüentemente gerando emprego e renda.

ICMS MAIS CARO:

Apesar das dificuldades encontradas desde o final do ano passado, devido à crise finan-
ceira 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 argumen-
tos, 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 perder 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 situação 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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 PRORROGADO CORTE DE IPI
O governo prorrogou

todas as reduções de alí-
quotas do Imposto sobre
Produtos Industrializados
(IPI), que vêm benefician-
do as vendas de veícu-
los, aparelhos domésticos
da linha branca e mate-
riais de construção. Ge-
ladeiras, lavadoras, tan-
quinhos e fogões terão
carga tributária menor
por mais três meses, até
31 de outubro. Cami-
nhões e materiais de

construção ganharam
mais seis meses.

Os veículos leves
continuam na situação
atual até outubro,
quando começa a vol-
ta gradual das alíquo-
tas, que vigoraram em
2008. A desoneração
das contribuições PIS e
Confins para trigo, fari-
nha de trigo e pão fran-
cês ficam até 31 de de-
zembro de 2010.  Aten-
dendo ao pedido dos

empresários, o governo
incluiu os vergalhões de
cobre na lista dos ma-
teriais de construção,
que tiveram a redução
do IPI prorrogada por
seis meses, até 31 de
dezembro.

O retorno gradual às
alíquotas do IPI que vi-
goraram para os auto-
móveis antes da crise vai
começar em outubro.
Os carros com motores
1.0 estão desde janeiro
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sem IPI, mas a partir de
outubro terão 1,5%. Em
novembro, a alíquota
será 3%, em dezembro
vai a 5%, até que em ja-
neiro, passe a valer a alí-
quota de 7% novamen-
te. Para os automóveis
com motores flex entre
1.0 e 2.0, estão com
metade da alíquota de
11%), a escalada será
de 6,5% (outubro), 7,5%
(novembro), 9% (dezem-
bro) e 11% (janeiro).

Várias empresas que
prestam serviço na Peu-
geot caem de para-que-
das na região e não se
cadastram no sindicato,
mesmo fazendo parte da
base metalúrgica. Um
dos motivos é que, ca-

dastradas em sindicatos
de São Paulo e outras
localidades fora do
Tecnopólo ou fora da
base metalúrgica, fica
mais fácil cometerem ir-
regularidades, como não
pagamento de horas ex-

tras, trabalhadores sem
classificação, condições
de trabalho precárias e
etc, pois esses sindicatos
ou estão longe ou são
inativos.

O Sindicato dos Me-
talúrgicos exigirá, mais

uma vez, o cadastramen-
to dessas empresas na
base e caso isso não
ocorra, iniciará paralisa-
ções com esses trabalha-
dores, que também são
de responsabilidade da
Peugeot.
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Os trabalhadores da

Peugeot continuam recla-
mando das más condições
de manutenção e limpeza
dos banheiros, o que é ina-
ceitável já que há uma
empresa responsável por
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Denunciem as empresas que ainda não tem acordo

coletivo para os seus trabalhadores ou que não negocia-
ram a PLR ou PPR.

Assim, o sindicato poderá tomar as providências cabí-
veis e acionar a empresa judicialmente.

esse trabalho, a Sodexho.A
Peugeot tem que cobrar às
empresas que prestam ser-
viços terceirizados o cum-
primento de seu trabalho,
pois isso é de sua respon-
sabilidade.
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