
Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

:: Resende, 20/10/2009 - Edição nº 490

O mercado de caminhões vem
apresentando crescimento pelo
segundo mês consecutivo. Em se-
tembro foram comercializados, no
atacado, 13,4% mais unidades
com relação ao mês anterior. Com
31% de participação a MAN La-
tin America segue na liderança
das vendas acumuladas, com 24
mil 552 unidades.

Em segundo lugar e empatan-
do com a MAN no volume de ca-
minhões vendidos em setembro, 3
mil 273 caminhões, a Mercedes-
Benz vendeu de janeiro a setem-
bro 23 mil 142 unidades. O re-
sultado garante a manutenção de
sua participação de 29,3%.

A Ford mantém a terceira colo-
cação com a venda de 14 mil 733
caminhões.

Montadoras apontam
crescimento no mercado

Na quarta posição a Volvo ven-
deu 5 mil 622 unidades nos pri-
meiros nove meses do ano. A Vol-
vo mantém sua participação no
mercado de caminhões em 7,1%.

Com 5 mil 411 caminhões a
Iveco segue na quinta posição de
vendas ao atacado.

Em recuperação a Scania atin-

Setor de caminhões aposta no último
trimestre para reviver melhores números

Fonte: Autodata

Diante das boas notícias, o sin-
dicato já está procurando se reunir
com as empresas do Consórcio
Modular para discutir este novo
momento da economia e, com cer-
teza, estará buscando junto as em-
presas compromissos de interesse
do trabalhador como, por exem-
plo, a necessidade de novas con-
tratações. Mantendo sempre como
prioridade de retorno, os compa-
nheiros do FAT.

Segundo informações da Anfa-

vea, a própria indústria faz ques-
tão de fugir do “chororô” tradicio-
nal e diz que a má fase já passou.
E, com cautela, acredita que o se-
tor caminha, mesmo a passos len-
tos, rumo a uma retomada. O
caso é que o segmento de cami-
nhões reflete diretamente a econo-
mia nacional. E se vale da agri-
cultura, da indústria e da minera-
ção para se mover. Se, pelo me-
nos, dois desses setores forem bem,
o mercado de caminhões também

vai bem. “O setor só funciona se
tiver mercadoria para transpor-
tar. Acreditamos que a recupe-
ração já começou”, opina Sér-
gio Reze, presidente da Fenabra-
ve (Federação Nacional dos Dis-
tribuidores de Veículos). “Nin-
guém investe em um veículo de
carga se não há trabalho, dife-
rente de como funciona o mer-
cado de veículos de passeio”,
observa o consultor Paulo Gar-
bossa, da ADK Automotive.

giu, em setembro, crescimento de
8,1% em suas vendas para o ata-
cado no comparativo com igual
mês de 2008. No acumulado do
ano a empresa comercializou 5 mil
95 unidades.

Na sétima posição a Agrale co-
mercializou 401 unidades no acu-
mulado do ano.
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MAN absorve
trabalhadores das

terceiras
Nos últimos dias, alguns trabalha-

dores, preocupados com as ações que
a MAN está tomando em relação aos
seus terceiros, procuraram o sindicato
que informou que está acompanhan-
do de perto esse trabalho a fim de
que não haja nenhum prejuízo aos tra-
balhadores.

O resultado disso é que a empresa
tomou a decisão de contratar grande
parte dos terceiros, aumentando as-
sim o nível de emprego.

O sindicato continua acompanhan-

do as ações que estão em andamen-
to, e espera que a empresa cumpra o
compromisso de que ninguém sairá
prejudicado com essa situação. E afir-
ma que não pode intervir nos critéri-
os de contratação da MAN, porém,
espera que não haja apadrinhamen-
tos que possam causar injustiças aos
metalúrgicos.

Esta direção continuará garantin-
do que os trabalhadores não tenham
prejuízos financeiros com essas mu-
danças.
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Depois de uma longa es-
pera, finalmente os trabalha-
dores terão a cobertura para
a portaria de entrada e saída
de funcionários e a ampliação
do banheiro do Buy-Off. A em-
presa nos informou que os in-
vestimentos para essas duas
áreas foram aprovados, e nos
próximos dias será iniciada a
concorrência para essas ben-
feitorias.

Espera-se que esta concor-
rência não leve o mesmo tem-
po que levou para a aprova-
ção do investimento.

Trabalhadores
terão

cobertura

“A Voz do Trabalhador”,
na rádio Agulhas Negras
Os trabalhadores da região das

Agulhas Negras agora podem con-
tar com mais um espaço aberto de
comunicação. O sindicato está dis-
ponibilizando, no horário de 7h30,
um programa chamado “A Voz do
Trabalhador”, veiculado, ao vivo,
todas as quartas-feiras, na rádio
Agulhas Negras.

Estão sendo apresentadas entre-
vistas, onde o sindicato fala assun-
tos de interesse da classe trabalha-
dora. Além disso, a direção do sin-

dicato pretende esclarecer dúvidas
dos metalúrgicos.

Os trabalhadores interessados em
fazer perguntas para o sindicato é só
ligar durante o programa para tel.
3355-0731.

A frequência da rádio Agulhas
Negras é AM 640 KHZ.

Através desta iniciativa, o sindica-
to pretende se aproximar ainda mais
do metalúrgico da região, como
acontecia antes através da Rádio do
Metalúrgico, na década de oitenta.

O trabalhador deve saber
que quando afastado por au-
xílio-doença ele deverá pa-
gar mensalmente o fator mo-
derador (e/ou a farmácia e/
ou plano odontológico) e
buscar no seu RH os valores
correspondentes para o pa-
gamento mensal.

O mesmo não se aplica ao
trabalhador acidentado no tra-
balho, reconhecido pela em-
presa, onde deverá cobrir to-
das as despesas com relação
a reabilitação de sua saúde.

O empregado que não
possuir ainda a carteira do
plano de saúde da empresa
(e/ou a farmácia e/ou plano
odontológico) que está apo-
sentado por invalidez , aci-
dente no trabalho ou por au-
xílio-doença, deverá procu-
rar o departamento de saú-
de do sindicato para medi-
das cabíveis.

O que o
trabalhador
deve saber


