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Desde a instalação da Volkswa-
gen, hoje MAN Latin America, em
Resende, a região das Agulhas
Negras vem se transformando num
verdadeiro El Dorado para as
empresas que querem se instalar no
país e no Estado. Com uma política
fiscal voltada para a atração destes
investimentos, com a ajuda do
Governo do Estado, as quatro
cidades são as que mais crescem
não só em número de investimen-
tos, mas em geração de empregos.
Na contra-mão do progresso,
cidades como Volta Redonda, a

O desenvolvimento está aqui
Itatiaia, Porto Real, Resende e Piraí continua alavancando

crescimento do Sul Fluminense

Com quase 265 mil habitantes,
Volta Redonda é a cidade mais
populosa do Sul Fluminense. Porém,
deixou de ser a mais promissora da
região. Na última década, o
município vem perdendo grandes
empresas para a outras cidades da
nossa região.

“Volta Redonda tinha tudo para
ser um grande pólo como Campinas
é em São Paulo e Juiz de Fora em
Minas. Seria até melhor pelo fato
de estar localizado entre os dois
grandes pólos industriais do país e
na beira da Rodovia Presidente
Dutra”, analisou o economista
Hélder Fernandes da Costa, da
FGV (Fundação Getúlio Vargas),
que continuou: “No passar do
tempo, Volta Redonda vai acabar

sendo um município dormitório”.
O economista tem razão. Já

não é raro encontrar pessoas que
moram em Volta Redonda e
trabalham em outras cidades da
região. Um exemplo disso é o
montador Ricardo Pinheiro, 28 anos.
Há cinco, ele trabalha na fábrica
da Volkswagen Caminhões, em
Resende. “Foi uma oportunidade
melhor do que meu antigo trabalho,
que era em Volta Redonda. Optei
por trocar”, disse ele. Já Thiago
Brandão, 21 anos, está fazendo
um curso no Senai de Resende
para conseguir uma vaga na
Peugeot-Citröen, em Porto Real.
“Foi uma chance de entrar no
mercado de trabalho”. (Fonte:
Jornal do Interior)

Funcionários reclamam da
alimentação, como feijão, arroz e
bife, etc. Muitas vezes, o Sindicato,
através de seu representante, diretor
Zamboti, vai apurar e não há
evidências nenhuma quanto aos
itens reclamados.

Quando ocorrer, o funcionário
deverá registrar no livro a
irregularidade, com data e hora e,
de imediato, informar à líder do
refeitório. Os desvios registrados no
livro são apurados pela comissão
de alimentação.

Alimentação

VR perde grandes empresas
para região das Agulhas Negras

A CSN efetuou uma troca dos
conselheiros da CBS indicados por
ela, colocando todo o pessoal de
São Paulo e tirando a turma de
Volta Redonda. As mudanças
ocorreram tanto no conselho
deliberativo quanto no fiscal. Os
conselheiros eleitos pelos
trabalhadores, na parceria entre
Sindicato dos Metalúrgicos,
Sindicato dos Engenheiros e
APCBS, estarão de olho.
Esperamos que essa mudança seja
para o bem da CBS e dos
associados.

Mas será que essa decisão foi
devido ao resultado das eleições,
em que, mesmo com quase 1.900
procurações, a empresa não
conseguiu eleger o seu conselho?
Será que tem a ver com a suspeita
do Sindicato, de que a empresa
queria ter o controle o Conselho,
para viabilizar uma suposta anistia
da dívida de quase 500 milhões
que a CSN tem com a CBS?

Mudanças no
Conselho da CBS.

Por que será?
maior do Sul do Estado, que viveu
seu auge antes da privatização da
CSN, estão com a economia
estagnada. (Fonte: Jornal do Interior)

Tivemos informações de que um
curso técnico de Volta Redonda, de
conteúdo relevante para as novas
empresas que vêm se instalar no Sul
Fluminense, não conseguiu formar
turma por falta de candidatos. Volta
Redonda já foi celeiro de mão-de-
obra qualificada, não só para a
região como para outras cidades do
país, e hoje vive este período de
estagnação.



A Ondrepsb Serviço de Guarda
e Vigilância foi condenada a pagar
uma indenização de R$ 100 mil, a
título de dano moral, por impedir
uma trabalhadora de amamentar
a filha recém-nascida. A decisão é
da 6ª Câmara do Tribunal Regional
do Trabalho (TRT) da 12ª Região,
em Santa Catarina. A autora pediu
indenização por ter sofrido assédio
moral e ter sido obrigada a afastar-
se do convívio com sua filha, num
momento decisivo para a saúde da
criança, que faleceu cerca de 50
dias após o retorno da mãe ao
trabalho. De acordo com o relator,
juiz José Ernesto Manzi, embora não
se possa estabelecer o nexo causal
entre o quadro de saúde da menor
e a interrupção da amamentação
quando da volta ao trabalho, "é
inegável que a situação lhe gerou
enorme stress e abalo moral".

Recebemos denúncia de que,
na área de LPBQ I, os trabalha-
dores estão sendo deslocados
para realizar função de inspe-
tores, acumulando duas
funções. E os inspetores estão
trabalhan-do como líderes de
equipe.

Vamos verificar as denúncias
e tomar as medidas necessárias!
Estamos de olho!

Uma ex-empregada do Banco
Itaú receberá como horas extras os
15 minutos de intervalo entre a
jornada normal de trabalho e a
extraordinária, previsto no artigo 384
da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) como forma de
proteção especial às mulheres
trabalhadoras. A 4ª Turma do
Tribunal Superior do Trabalho (TST)
seguiu o entendimento de que a
norma não foi revogada com o

A maior entrada de ar condicio-
nados importados, que ficaram mais
baratos com a desvalorização do
dólar, tem incomodado os fabricantes
instalados no País desde o fim de
2010. Neste ano, a situação se
agravou para algumas empresas
como a Hitachi, que fabrica condicio-
nadores de ar residenciais na Zona
Franca de Manaus.

"Está inviabilizando nossa produ-
ção", diz o presidente da empresa,
Sérgio Inoue. Os valores de
importados, segundo ele, são 20%
mais baratos, podendo chegar a
40%. "Algumas distribuidoras estão
até pedindo para devolver nossos
produtos", lamenta.

O executivo da Hitachi afirma que
seus estoques devem dobrar se a

Real forte e dólar fraco =
desemprego

situação não for contornada. "Não
chegamos a vender nem 30% no
primeiro semestre (em relação ao
volume vendido no mesmo período
de 2010)". A Hitachi estuda
desenvolver novos produtos para
reduzir custos.

Os importados respondem por
mais da metade do mercado de
condicionadores de ar no Brasil.
Segundo a Superintendência da Zona
Franca de Manaus (Suframa), a
participação dos equipamentos
nacionais do tipo "split" nas vendas
era de 50,3% em 2009 e caiu para
39,2% em 2010, cedendo espaço
para os importados. Para não perder
a guerra, a indústria se organiza para
reivindicar aumento do imposto de
importação.

Descanso para mulheres
princípio constitucional da igualdade
de direitos e obrigações entre homens
e mulheres.

O intervalo previsto no artigo 384
da CLT para as mulheres permanece
em vigor mesmo com a Constituição
de 1988. Na ocasião, verificou-se
que o artigo está inserido no capítulo
que cuida da proteção ao trabalho
da mulher e possui natureza de
norma pertinente à medicina e à
segurança do trabalho.

Dano moral

Mudanças de
funcionários e

inspetores

No dia 16 de agosto, das 8h às 13h, na Câmara Municipal
de Barra Mansa, o Sindicato dos Metalúrgicos e a Associação
dos Portadores de Deficiência Física de Barra Mansa
(APDFBM) farão uma audiência pública para discutir a
inserção dos portadores de deficiência física no mercado
de trabalho.

Sindicato e APDFBM discutem inserção dos
portadores de deficiência no mercado de trabalho


