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“De olho nas mudanças”
A partir deste mês, além das mu-

danças no ritmo de trabalho dos
companheiros com o aumento de
produção, a MAN informou que es-
tará revisando todos os seus contra-
tos com empresas terceirizadas. Di-
ante disso, vários trabalhadores têm
procurado o sindicato com receio do
que pode vir a acontecer.

Em reunião com representantes

CONSÓRCIO MODULAR

da empresa, o sindicato levou a
preocupação dos trabalhadores e
solicitou informações sobre possí-
veis mudanças e o que isso possa
implicar na questão dos empregos.

A empresa garantiu que não ha-
verá nenhum prejuízo aos trabalha-
dores. O que ocorrerá, na verda-
de,  é apenas uma mudança nos
contratos em vigor para um novo

Sindicato comemora
3 anos de luta em

defesa do metalúrgico
No próximo dia 11 de

setembro, Renato Soares e
sua diretoria estarão come-
morando 3 anos à frente
do Sindicato dos Metalúr-
gicos da Região Sul Flumi-
nense. Neste período, o
sindicato passou por uma
completa transformação.
De um sindicato patronal,
a voz de uma “política de
parceria” com as empre-
sas, passou a reassumir o
seu papel, o de uma trin-
cheira de luta em defesa
dos trabalhadores. Um
mandato marcado por
mutos desafios. O en-
frentamento em busca
da recuperação dos di-
reitos perdidos, a recon-

quista do “olhar” do trabalhador que

voltou a ter diante de si um instrumen-
to sempre pronto a lhe defender. A
mudança do sindicato permitiu vári-
as conquistas aos trabalhadores. Ge-
rando novos postos de trabalho, re-
conquistando e, principalmente, evi-
tando a perda de vários direitos do
trabalhador.

No final do ano passado e até ago-
ra, vem enfrentando os patrões sem-
pre na defesa do metalúrgico. Buscan-
do evitar as demissões e protegendo
os direitos dos trabalhadores. E nos
acordos que vem estabelecendo, vem
representando legitimamente os inte-
resses da categoria seja na diminui-
ção da demanda, ocorrida durante a
crise, como quando há aumento da
produção. Este é e deverá ser sempre
o papel de um sindicato. E é este res-
gate que esta diretoria tem feito e vai
continuar buscando.

contrato, onde as empresas espe-
cializadas são responsáveis por par-
te do processo produtivo.

Embora o sindicato não possa
interferir no processo de produção
da empresa, no que diz respeito
às questões de trabalho que en-
volva os companheiros, estará
atento e, se houver necessidade, es-
tará intervindo.
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Governo faz acordo e muda
as regras da aposentadoria

Trabalhador que estiver a
12 meses da aposentadoria
não poderá ser demitido.

Aqueles que receberam seguro-desemprego ou
estiveram em aviso prévio terão esse tempo contado

para a aposentadoria.

ì

ì

ì

Duas centrais sindi-
cais (Força Sindical e a
CUT) e governo federal
entram em acordo que
define que o reajuste dos
aposentados e pensio-
nistas do INSS que ga-
nham acima do salário
mínimo será de 6,19%
em 2010, com aumento
real de 2,55%. O míni-
mo será reajustado em
8,9%.

A proposta feita pe-
las representações de se-
gurados foi aceita pelo
governo. Em 2010 e
2011, a correção será

feita pelo INPC (inflação)
mais 50% da variação
do PIB. O percentual
pode ser pouco maior e

se aproximar de 7%, de-
pendendo da inflação.
O cálculo leva em con-
ta a previsão de varia-
ção de 3,64% até o fim
deste ano.

Foi aprovado o paco-
te de benefícios para tra-

balhadores, relaciona-
dos à aposentadoria.
Aqueles que receberam
seguro-desemprego ou

estiveram em aviso pré-
vio terão esse tempo
contado para a aposen-
tadoria. Trabalhador que
estiver a 12 meses da
aposentadoria não po-
derá ser demitido.

O fator previdenciá-

Volks iniciará
montagem dos

caminhões da MAN
em Resende

A montadora alemã

MAN, que comprou a Vo-

lks, está se preparando

para iniciar a produção de

veículos da marca no Bra-

sil, segundo o presidente da

operação na América Lati-

na, Roberto Cortes. E, em

breve, a fábrica de Resen-

de produzirá modelos da

categoria extra pesados,

que são caminhões enqua-

drados na faixa entre 480

e 680 cavalos.

E no próximo dia 17, a

empresa mudará a razão

social de Volkswagen Cami-

nhões e ônibus para MAN

Latin America Indústria e

Comércio de Veículos Ltda.

Segundo Cortes, isso

não significa o fim da ativi-

dade da linha de cami-

nhões e ônibus Volkswagen.

E ainda que os modelos

MAN também não disputa-

rão o espaço ocupado pe-

los veículos Volks, já que o

caminhão mais pesado da

Volks tem 370 cavalos.

rio foi mantido, com a
inc lu são  da  fó rmu la
85/95, proposta pelo
relator do projeto de lei
nº  3 .299,  dep .Pepe
Vargas (PT-RS). A fór-
mula servirá como al-
ternativa ao fator. A tá-
bua de sobrevida fica
congelada quando o
trabalhador atinge con-
dições para se aposen-
tar.  A média sa lar ia l
para cálculo do bene-
f íc io será pelos 70%
maio res  sa lá r io s  de
contribuição. O gover-
no queria 80%.

IBGE: emprego
industrial sobe

pela 1ª vez
em 9 meses

Depois de nove meses
de taxas negativas, o ní-
vel de emprego na indús-
tria voltou a subir e ficou
em 0,4% no mês de ju-
lho em relação ao resul-
tado de junho, quando a
taxa havia sido de –0,1%.
Na comparação com o
mesmo período de
2008, no entanto, a que-
da se acentuou, e o em-
prego industrial registrou
variação de –7,0%, o

menor resultado da série
histórica da Pesquisa In-
dustrial Mensal de Empre-
go e Salário, iniciada em
2001. No ano, o setor
acumula perda de 5,4%.

Os dados da pesquisa
foram divulgados dia 8/9
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística
(IBGE) e revelam ainda
que, no acumulado dos
últimos 12 meses, a que-
da é de 2,7%.


