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Os trabalhadores das
empresas do Tecnopólo
estão tendo que passar
por situação constrange-
dora todos os dias, ao fi-
nal do expediente, quan-
do têm que se submeter
ao detector de metais. E
sem falar da revista dos
carros.

Mas, apesar das recla-
mações feitas às chefias

Tecnopólo
Trabalhador não é bandido!

e responsáveis pelas em-
presas não foi tomada ne-
nhuma providência. Pare-
ce até que foram ignora-
das as reclamações sobre
esse desrespeito e cons-
trangimento.

Já faz algum tempo
que a direção do sindi-
cato está recebendo re-
clamações dos trabalha-
dores e avisando a em-

presa deste mal estar cri-
ado. E o sindicato espe-
ra que as empresas pro-
curem outros métodos
menos agressivos para
assegurar o seu patrimô-
nio. É importante ficar
claro que trabalhador
não é bandido e o con-
domínio  não pode ser
transformado em uma
penitenciária.

Apostando na recupe-
ração do mercado, o Gru-
po PSA Peugeot Citroën in-
vestiu R$ 91 milhões na
construção da nova unida-
de de usinagem de moto-
res no complexo de Porto
Real, no Rio de Janeiro, a
primeira fábrica de usina-
gem de motores do grupo
construída no Brasil. A fá-
brica, inaugurada nesta
sexta-feira (31), tem capa-
cidade para produzir 100
mil blocos de ferro e 80

PSA Peugeot Citroën
investe R$ 91 milhões

Nos últimos quinze dias, foi
anunciado a Renato Soares,
presidente do Sindicato, e
para Antonio Roberto Cortes,
presidente da Volkswagem,
que o BNDES vai lançar linhas
de financiamento para permi-
tir que empresas, empreende-
dores individuais e caminho-
neiros autônomos adquiram
caminhões novos com prazos
mais longos e juros mais bai-
xos para financiamento.

O anuncio foi feito pelo
Ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exteri-
or, Miguel Jorge, que a mu-
dança implica em um corte
de um terço dos juros dos pa-
tamares atuais, de 13,5% ao
ano para 4,5% ao ano, en-
quanto os prazos de financi-
amento vão passar de sete
anos (84 meses) para oito
anos (96 meses).

Apesar de Renato Soares
achar que a medida não
atende na totalidade as ne-
cessidades da Volkswagen
Caminhões e Ônibus, vai aju-
dar nas vendas internas, e
com isso já poderemos come-
çar a discutir a perspectiva de
aumentar a produção na fá-
brica da Volks em Resende.

O programa de renovação
da frota nacional de cami-
nhões já conta com uma
medida tomada pelo ministé-
rio do Trabalho, que oferece
recursos do FAT para a com-
pra desses veículos.

BNDES
anuncia

novas linhas
de crédito

mil cabeçotes de alumínio
por ano para motores 1,6
litros bicombustível e a ga-
solina.

Segundo o presidente do
Grupo, Vincent Rambaud,
os planos do grupo tam-
bém reservam crescimento
de cerca de 1% de partici-
pação no mercado nacio-
nal a cada ano. Para isso,
a companhia investirá na
imagem da marca Peuge-
ot. “O ano de 2010 será
muito forte em lançamen-

tos para o grupo no Brasil
e Argentina”, ressalta.

Para tanto, contrata-
ções em curto prazo não
foram descartadas e a
nova unidade de usina-
gem de motores tem es-
paço para a ampliação
da capacidade em 20%.
Assim, se o mercado bra-
sileiro confirmar que real-
mente saiu da crise, os
franceses da PSA voltarão
a colocar o pé no acele-
rador.

Assédio Moral: exploração em dose dupla
O assédio moral é uma conduta abusiva, autoritária e ofensiva de

um superior, que humilha o trabalhador e ofende a sua dignidade.
Quase sempre, o assédio moral atinge a integridade física e psíquica
do trabalhador.
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Tudo indica que, a
partir deste mês de
agosto, a economia
da região ganha um
novo fôlego e o núme-
ro de demissões tem
diminuido.

A exemplo das em-
presas Saint Gobain e
Votorantim Resende que
já retomaram seus in-
vestimentos no Sul Flu-
minense.

A direção do sindi-
cato acredita que em
breve as empresas es-
tarão fazendo novas
contratações.

Empresas
da região
voltam a
contratar

A Influenza A, vulgarmente conheci-

da como gripe suína, é uma doença res-

piratória aguda e sua transmissão ocor-

re de pessoa a pessoa, através de tosse,

espirro ou contato com a secreção de

pessoas que estejam com a doença.

E é muito importante que os traba-

lhadores prestem atenção nos sintomas

e nas formas de prevenção. (Veja ao

lado alguns cuidados)

Atenção trabalhadores:

CUIDADOS PARA EVITAR A ‘GRIPE SUINA’

Todos os trabalhadores empregados têm direito a uma conta de FGTS na
Caixa Econômica Federal.

- É necessário ter a Carteira de Trabalho assinada.
- É obrigação do empregador depositar todos os meses 8% do salário (in-

cluindo horas extras e adicionais salariais) do empregado na conta do FGTS.
Não há desconto desse valor no salário do empregado.

- Em caso de dispensa sem justa causa:
O empregador deve depositar na conta vinculada a indenização de 40%

sobre os depósitos do FGTS de todo o contrato de trabalho. O saldo da conta
pode ser sacado em caso de:
*Dispensa injusta;
* Término do contrato;
*Para aquisição da casa própria;
*Aposentadoria;
*Após 3 anos fora do regime do FGTS;
*Doenças graves (ex.: Câncer e AIDS);
*Falecimento.

A Caixa Federal envia, regularmente, extrato da conta para o endereço do
trabalhador.

O empregado doméstico somente tem direito se o empregador concordar
em fazer os depósitos.

FGTS  - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO


