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A Mercedes-Benz se prepara
para enfrentar a concorrência da
Volkswagen, que recentemente ofi-
cializou uma oferta de compra pela
alemã MAN, que lidera as vendas
no mercado brasileiro. Para isso,
a Mercedes decidiu tomar diversas
medidas que visam ao aumento de
sua capacidade de produção no
País. Uma delas é aumentar o vo-
lume de jornadas adicionais de tra-
balho, elevando de 75 mil veícu-
los para a produção de 80 mil uni-
dades de ônibus e caminhões, ou
um aumento de 6%. Uma parcela
desse crescimento virá da unidade
de Juiz de Fora, que está sendo con-
vertida para a fabricação desses
veículos de maior porte, inclusive
o Actros, que será nacionalizado a
partir de janeiro de 2012 para ri-
valizar com o TGX da MAN, am-

Mercedes reage à MAN com fábrica
bos classificados na categoria de
extrapesados.

A empresa também colocou em
análise a possibilidade de adotar o
terceiro turno de trabalho na fábri-
ca de São Bernardo do Campo (SP),
e assim cumprir a meta de aumen-
to de 10% das vendas de caminhões
em relação a 2010. Na unidade
do ABC são produzidos 295 veícu-
los por dia, volume do qual 70%
são caminhões e os 30% restantes
são ônibus.

A montadora confirmou que de
janeiro a maio deste ano sua parti-
cipação no mercado de caminhões
ficou em 26%, com 16,6 mil unida-
des, e que pretende alcançar 30%
até o final deste ano.

O vice-presidente, Joachim Mai-
er, acredita que desafios como o
aumento dos custos com matéria-

Já na produção de ônibus, com
uma previsão de crescimento de
vendas de cerca de 20% neste ano,
algo em torno de 36 mil unidades,
os resultados são mais robustos.

Em maio foram comercializa-
dos 1,785 mil ônibus em todo o
País, o que representa um acrésci-
mo de 16,7% se comparado aos
1,529 mil vendidos no mesmo pe-
ríodo de 2010. O volume acumu-
lado neste ano alcança mais de 7
mil unidades.

Com informações: DCI

prima, as negociações salariais e a
dificuldade de contratar mão de
obra especializada precisam ser
enfrentados para que a montadora
se mantenha firme no mercado.

Ônibus

Recebemos algumas denúncias de irregularidades na empresa e, como sempre,
que prejudicam os trabalhadores.

Uma das maiores reclamações é quanto o assédio moral. Os trabalhadores
não são tratados com respeito por alguns chefes, que insistem em esculachar e
perseguir os companheiros.

Além disso, quando querem ir ao banheiro, os trabalhadores são obrigados a
pedir permissão, já que ele fica trancado e eles têm que pedir a chave. Um absurdo!

O sindicato procurou a empresa para apresentar as reclamações e cobrar uma
solução e pedimos aos trabalhadores que continuem denunciando, o sindicato
não divulgará nomes, garantindo o anonimato.

As denúncias podem ser feitas pelos telefones 24 3360 9895 ou 24 21022833
e por email: comunicacao.smsf@terra.com.br

Trabalhadores da MA Automotive
denunciam irregularidades



Justa causa
O Tribunal Superior do Traba-

lho (TST) não reconheceu a justa
causa dada a um trabalhador do
Bompreço Supermercados do Nor-
deste que violou uma embalagem
de cotonetes e usou um deles. A 6ª
Turma negou provimento a agravo
de instrumento apresentado pela
rede. O Bompreço perdeu em pri-
meira e segunda instâncias e re-
correu ao TST. O ministro Aloysio
Corrêa da Veiga, relator do caso,
considerou que a decisão do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 6ª
Região (Pernambuco) não violou
dispositivo legal quando negou
provimento ao recurso da empre-
sa, e ressaltou a conclusão do re-
gional de que a conduta "não se
trata de mau procedimento a justi-
ficar a aplicação da justa causa,
mas de falta disciplinar que deve
ser punida de forma mais branda".
Contratado pelo supermercado em
junho de 2006 como servente, o
trabalhador não aceitou os termos
da demissão, razão pela qual a
empresa ajuizou ação de consig-
nação em pagamento. Por sua vez,
o empregado também não ficou
inerte e ajuizou ação trabalhista,
requerendo, também, indenização
por danos morais, pedido que não
foi concedido. As duas ações fo-
ram reunidas numa só, e coube à
11ª Vara do Trabalho de Recife a
sentença.

Estabilidade provisória
A estabilidade provisória de

empregados que integram comissão
interna de prevenção de acidentes
(Cipa) é garantia de emprego, e
não de simples pagamento de
indenização. Assim, quando um
trabalhador dispensado sem justa
causa, apesar de detentor desse tipo
de estabilidade, ajuíza reclamação
trabalhista requerendo indenização
em vez de reintegração ao emprego,
o pedido deve ser recebido como
renúncia tácita à estabilidade. Esse
foi o entendimento da maioria da
7ª Turma do Tribunal Superior do
Trabalho (TST), ao acompanhar voto
do ministro Pedro Paulo Manus, no
sentido de não conhecer de recurso
de revista de ex-empregada da ATT/
PS Informática que pretendia ser

indenizada pelo período a que teria
direito de estabilidade provisória
como membro de Cipa. No TST, a
trabalhadora alegou que, no caso
de despedida sem justa causa de
membro da Cipa, não é necessário
pedido de reintegração ao emprego
para pleitear indenização relativa
ao período de estabilidade, pois a
reintegração era inviável. O ministro
Pedro Manus discordou desses
argumentos. O relator destacou que
o TRT confirmara que a traba-
lhadora não tinha demonstrado
interesse em retornar ao emprego.
Para ele, a estabilidade provisória
é garantia de emprego e não de
simples pagamento sem a
correspondente prestação de
serviço.

Você que é sócio,
conheça os

nossos convênios
no site:

www.sindmetalsf.org.br

O grupo sul-coreano Hyundai
Heavy Industries escolheu o município
fluminense de Itatiaia como sede de
sua primeira fábrica fora da Ásia. O
Rio venceu São Paulo, Minas e
Espírito Santo na disputa pelo
investimento de US$ 150 milhões,
que terá a distribuidora Brasil
Máquinas (BMC) como sócia
minoritária. A unidade entrará em
operação no fim de 2012 e
produzirá, por ano, até cinco mil
máquinas para construção pesada,
como escavadeiras. Do total, 40%
serão exportados.

Com o projeto, a fatia do Brasil
na receita do grupo deve saltar dos
atuais 6% para 20%. Segundo Felipe

Hyundai fará fábrica no
Sul Fluminense

Cavalieri, presidente da BMC, a
Hyundai negocia a vinda de
fornecedores coreanos para a região.
A meta é atingir o conteúdo nacional
(60%) exigido pelo BNDES para que
suas máquinas sejam financiadas via
Finame. Pesaram a favor do Rio os
grandes investimentos em infraestru-
tura, logística favorável e a visibilida-
de gerada por Copa 2014 e Jogos
2016. A Hyundai terá ainda um cen-
tro de treinamento de mão de obra.
No pico de operação, em 2015, a
fábrica empregará 1.500 pessoas.
A Companhia de Desenvolvimento
Industrial do Rio (Codin) estuda
benefícios fiscais ao setor.

Fonte: O Globo

Todas as quartas, de 7h30 às 8h, na Rádio Agulhas Negras (Am 640KHZ).
Contato pelo telefone -  24 3355-0733 ou pelo email:

agulhasnegrasam@resenet.com.br
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Uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos.


