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Executivos da Hyundai e da Brasil
Máquinas assinaram no último dia
26, em Itatiaia, o protocolo de
intenções para a implantação da
fábrica de equipamentos pesados da
empresa. A construção da nova
fábrica está prevista para terminar
em 2012. Com o novo empreen-
dimento, serão gerados pelo menos
500 empregos diretos. O novo
parque industrial será instalado em
uma área de cerca de 550 mil metros
quadrados. Serão produzidas

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

O Governo do Estado do Rio
está preparado para oferecer à
japonesa Nissan os mesmos
benefícios fiscais da Peugeot-
Citröen. Representantes da empresa
já estiveram negociando tanto em
Porto Real quanto em Resende,
estudando os incentivos e os
terrenos disponíveis. (Fonte: Jornal
do Interior)

O desenvolvimento está aqui
Itatiaia, Porto Real, Resende e Piraí continua alavancando crescimento do Sul Fluminense

Hyundai chega pensando em expansãoNissan também
pode se instalar na

região
máquinas de construção civil, e o
investimento é de cerca de US$ 150
milhões. A capacidade de produção
da fábrica será de cinco mil máquinas
por ano. A intenção da empresa é
exportar cerca de 40% da produção
da fábrica e destinar os outros 60%
ao mercado doméstico. As obras
começam no próximo mês.

A empresa também se compro-
meteu a fornecer a qualificação
necessária aos trabalhadores da
região. (Fonte: Diário do Vale)

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
investimentos, mas em geração de
empregos.

Na contramão do progresso,
cidades como Volta Redonda, a
maior do Sul do Estado, que viveu
seu auge antes da privatização da
CSN, estão mudando seu perfil
econômico. (Fonte: Jornal do
Interior)

Foi firmado este mês um convênio de empréstimo
consignado com a BV Financeira. O Sindicato sempre
se posicionou contra, porque acaba endividando mais
ainda os trabalhadores. Recomendamos aos
trabalhadores que só lancem mão desse recurso em
extrema necessidade ou nos casos de pagarem dívidas
em que os juros são mais altos dos que os contraídos
pelo novo empréstimo.

No mês de junho, conforme
estabelece nosso Acordo Sindical
com a PSA, os operadores de
produção nos cargos e remunerações
iniciais da produção começaram a

Temos observado, em todas as empresas de nossa
base na região, uma incidência de horas extras de
forma rotineira. O sindicato tem acompanhado de
perto estes números e tem cobrado os índices de
cada uma delas. E a PSA não ficou de fora. Já
sol ici tamos uma reunião específ ica com os
representantes da empresa para tratarmos deste
assunto.

Convênio

Plano de cargos e salários

Horas extras

ser enquadrados de acordo com o
tempo na função. Foram 1300
operadores contemplados com rea-
justes salariais em suas novas faixas.
Foi mais uma conquista adquirida

por meio de nossa negociação e
queremos parabenizar a todos os
companheiros contemplados com
reajuste pela implantação do plano
de cargos e salários.

PSA



Você que é sócio, conheça nossos convênios
no site: www.sindmetalsf.org.br

Os beneficiários da Previdência
Social que começaram a receber
aposentadorias e pensões entre 5 de
abril de 1991 e 1º de janeiro de
2004 já podem saber se terão
corrigidos os valores mensais que
recebem do Regime Geral da
Previdência Social (RGPS). A
informação está disponível pelo
telefone 135 e pelo site do Ministério
da Previdência.

São 131.161 os beneficiários que
terão direito à revisão dos valores,

cuja soma chega a quase R$ 1,7
bilhão, a serem pagos com correção
para quem teve o cálculo da
mensalidade feito abaixo do teto da
Previdência Social vigente na época
da concessão. Nem todos os
beneficiários que tiveram aposenta-
dorias ou pensões concedidos na
época em questão têm direito à
revisão pelo teto.

O valor médio dos atrasados,
que serão pagos retroativamente, é
R$ 11.586,00.

Previdência começa a informar quem
tem direito à revisão de benefícios

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.

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".

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 importa-
dos, segundo ele, são 20% mais
baratos, podendo chegar a 40%.

Real forte e dólar fraco =
desemprego

"Algumas distribuidoras estão até pe-
dindo para devolver nossos produtos".

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.

Dano moral

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 prote-
ção especial às mulheres trabalhado-
ras. A 4ª Turma do Tribunal Superior
do Trabalho (TST) seguiu o entendi-
mento de que a norma não foi
revogada com o princípio constitu-
cional 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.

Descanso para
mulheres

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


