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A economia em 2010 tem tudo
pra bombar.

O Brasil é um dos países emer-
gentes que faz parte do BRIC, ini-
ciais de Brasil, Rússia, Índia e
China, que refere-se aos países
que apresentarão as maiores ta-
xas de crescimento econômico
nos próximos anos. E a previsão
dos economistas é muito boa, um
crescimento de mais de 6% do
Produto Interno Bruto, o PIB.

Além disso, nosso país está cota-
do para, em poucos anos, represen-
tar a quinta economia do mundo.

E o quadro tende a ser cada
vez mais otimista com a realiza-
ção da Copa em 2014 e as Olim-
píadas em 2016, que trará inves-
timentos pesados e acelerará o de-
senvolvimento econômico. Temos
também o Pré-sal e somos um
dos maiores produtores de pe-
tróleo do mundo.

Todos esses fatores, juntos,
impulsionam a economia do país,
do Rio de Janeiro e traz investi-
mentos para o Pólo Metal-Mecâ-
nico, aqui na região.

Economia do país mostra sua recuperação

1.400 postos de trabalho nas
montadoras da região

E as boas notícias já começa-
ram a chegar com a abertura de
1.400 postos de trabalhadores nas
montadoras Peugeot e MAN, anti-
ga Volks.

A direção do sindicato acom-
panhou o anúncio feito pela MAN,
nesta quinta-feira (14), em ceri-
mônia no Palácio das Laranjeiras,
da contratação de 700 trabalha-
dores para a implantação do ter-

O prefeito de Resende, José Rechuan, o presidente
da MAN, Roberto Cortes, o governador Sérgio Cabral e o
presidente do sindicato, Renato Soares no anúncio da
implantação do terceiro turno na MAN.

ceiro turno na fábrica
de Resende.

A empresa está in-
vestindo para aumentar
a capacidade de produ-
ção para 72 mil veícu-
los por ano.

No mesmo dia, a Peu-
geot também divulgou a
abertura de 700 postos
de trabalho. O objetivo da
empresa é ampliar sua
produção de 105 mil ve-

ículos/ano para até 170 mil. Além dis-
so, a Peugeot irá produzir dois no-
vos modelos na fábrica de Porto Real.

A direção do sindicato está
acompanhando a recuperação das
empresas da região e acredita que
esse ano será melhor para os me-
talúrgicos, mesmo com alguns
maus empresários que insistem
em deixar de lado a responsabili-
dade social empresarial
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Descontos especiais para sócios do sindicato

e seus dependentes.
Telefone(s): 3344 8414 - 3338 2764
Acesse o site e confira os cursos e os dias do

vestibular: www.unifoa.edu.br
Veja tabela de descontos de alguns cursos: Enge-

nharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia da Pro-
dução ou Engenharia Mecânica - 15%.

UBMUBMUBMUBMUBM
Telefones: 0800 725 0222 ou (24) 33250222
www.ubm.br
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Cursos Técnicos e de Graduação
Telefones: 3348-1338/ 3348-1594
www.colegioict.com.br
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Telefones: 3346-0748 / fax: 3350-4335
www.radeane.com.br
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Telefones: 3347-4530 / 3347-4100
www.ugb.edu.br

Em votação, os trabalha-
dores da Comau aprovaram
a proposta da empresa para
renovação do acordo coleti-
vo do turno.

Trabalhadores da Comau
aprovam renovação do turno

Entre as cláusulas do
acordo, a oitava garante que
os trabalhadores que saírem
do horário do turno por in-
teresse da empresa não te-

rão que devolver o valor do
abono do período que não
praticarem o turno. E os tra-
balhadores que ingressarem
no turno após o acordo, te-

SEGURO-DESEMPREGO
AUMENTA 9,67%

A partir de janeiro de
2010, o seguro-desempre-
go será reajustado em
9,67%, com pagamento em
fevereiro, acompanhando o
salário mínimo.

A decisão do Conselho
Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador

(Codefat) já foi publicada
no Diár io  Of ic ia l  da
União. Com o reajuste, o
valor da parcela mínima
será de R$ 510,00, mes-
mo valor do salário míni-
mo, e o valor máximo pas-
sa de R$ 870 para R$
954,21.

O seguro-desemprego
é um direito dos traba-
lhadores que foram dis-
pensados sem justa cau-
sa ou que tiveram o con-
trato de trabalho suspen-
so em virtude de partici-
pação em curso ou pro-
grama de qualif icação

rão direito ao valor propor-
cional do abono, respeitan-
do a proporcionalidade do
meses trabalhados no tur-
no e a vigência do acordo.
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oferecido pelo emprega-
dor.

As parcelas são pagas
de acordo com os últimos
salários dos trabalhadores,
e pode variar de 3 a 5 par-
celas, dependendo do
tempo de serviço registra-
do na carteira.
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