
Filiado a:

Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense Volta Redonda, 05/10/2011 - Edição nº 776

A Nissan vai investir R$ 1,8 bi-
lhão em sua fábrica em Resende,
gerando cerca de dois mil empre-
gos diretos. A nova unidade terá
capacidade para fabricar 200 mil
carros por ano.

A intenção da montadora é do-
brar a participação no mercado
brasileiro, que é, hoje, o quarto
maior do mundo, atrás apenas da
China, dos Estados Unidos, e do

NISSAN: Mais uma
montadora no Sul Fluminense
A fabricante de carros franco-japonesa Nissan irá se instalar em Resende

O desenvolvimento de uma
outra cidade da região fica
preso a interesses pessoais. O
poder público municipal
precisa sair da inércia e
movimentar a sociedade para
liberar as terras da empresa
privatizada e, assim, beneficiar
o município.

Enquanto isso...
Japão.

A ideia inicial é fabricar mode-
los da marca Nissan e fortalecer a
atuação da montadora em mode-
los de entrada (carros populares).
O investimento acontece em meio
ao aumento do IPI para os carros
importados, que pegou de surpre-
sa a empresa. Dos carros comer-
cializados pela companhia no Bra-
sil, 60% são importados.

O Sindicato dos Metalúrgicos in-
forma que o contrato de prestação
de serviços advocatícios com a As-
sociação Nacional de Defesa dos
Servidores Públicos (ANDESP), que
foi contratada para ajuizar ações
acidentárias em face do INSS, foi
rescindido no dia 26/09/11 e que
a manutenção do atendimento aos
trabalhadores, realizado pela Dra.
CIBELE CARVALHO BRAGA, per-
manecerá ativo apenas para aque-
les que já haviam ajuizado ações
antes da data acima informada.

O Sindicato dos Metalúrgicos
ainda informa que o atendimento
prestado pelo seu próprio departa-
mento jurídico, especifica-mente na
área previdenciária, continua man-
tido de igual forma, ou seja, sem
qualquer custo, assim como na área
trabalhista. Qualquer esclareci-
mento procurar os diretores Laér-
cio, Sílvio ou Zé Eli.

JurídicoEditorial

Muitas vezes nos perguntamos: como podemos viver num país tão rico e ainda existirem
pessoas na mais absoluta pobreza? Ainda vemos trabalho escravo e exploração do trabalho
infantil, uma educação precária, um sistema de saúde deficiente, e a distribuição de renda
é uma farsa.

Algumas propostas visam mudar esse quadro, como a mudança da política econômica,
redução dos juros, desenvolvimento com valorização do trabalho, distribuição de renda e
fortalecimento do mercado interno, redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais
sem redução de salário, combate à terceirização, fim do fator previdenciário, ratificação
da Convenção 158 e regulamentação da Convenção 151.

Precisamos ter a consciência de que essa é uma luta de todos nós, de toda a sociedade,
pelo fim da corrupção, para que a justiça social seja alcançada e possamos todos ter uma
vida digna, com qualidade. Por isso, estamos ao lado dos trabalhadores e aposentados,
e também junto a outros segmentos da sociedade, lutando pelo bem comum.

Renato Soares Ramos
Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense



A Exposição Itinerante 9 de Novembro irá contar um pouco da história
da greve de 1988, que marcou profundamente o movimento sindical

de nossa cidade e região, através de painéis, fotos e vídeos. A abertura
será no dia 6 de novembro, na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa
Cecília, e depois percorrerá diversos bairros do município. Em breve,

divulgaremos a programação completa.

Exposição Itinerante 9 de Novembro
23 Anos da Greve de 1988

Vem aí o 2o Natal Metalúrgico
Atenção, trabalhadores e aposen-

tados! Vem aí o 2º Natal Metalúrgi-
co! A festa será no dia 11 de dezem-
bro, e terá show musical e bingo!

A festa é somente para os asso-
ciados! Se você ainda não é sócio
e deseja participar, filie-se até o
fim de outubro!

Veja os prêmios:
- poupança de R$ 5 mil
- poupança de R$ 7 mil
- poupança de R$ 10 mil
- poupança de R$ 15 mil
- um Honda Civic  0km

completo!

Novo ponto eletrônico passa a valer a partir de
janeiro de 2012, diz ministério

Controle da jornada emite recibo quando empregado bate ponto

A adoção do ponto eletrônico
foi adiada pela quarta vez e passa
a ser obrigatória a partir de 1º de
janeiro de 2012, segundo portaria
1.979 do Ministério do Trabalho
publicada nesta segunda-feira (3),
no "Diário Oficial da União". Enti-
dades como a Força Sindical, a
Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), a Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo (Fi-
esp) e a Associação Brasileira de
Recursos Humanos (ABRH), haviam
pedido ao governo mudanças nas
novas regras.

O sistema deve ser instalado em
todas as empresas com mais de
10 empregados que já usam equi-
pamento eletrônico para o registro

Como é o novo ponto

O ponto eletrônico está progra-
mado para emitir um comprovan-
te a cada vez que o empregado
bater o ponto, além de o relógio
não poder ser bloqueado nem ter
os dados editados.

da jornada de trabalho. Nos pri-
meiros 90 dias após a entrada em
vigor da obrigatoriedade, a fisca-
lização terá caráter de orientação.
Nas duas primeiras visitas à em-
presa, o auditor-fiscal do trabalho
dará prazo de 30 a 90 dias para
as empresas se adaptarem. A par-
tir da terceira visita é que começa
a ação repressiva.

PLR justa!
A participação do funcionário

nos lucros da empresa onde traba-
lha é um direito garantido pela
Constituição Federal, em seu artigo
7º, que fala sobre a melhoria de
sua condição social do trabalhador.
Sua regulamentação veio em 2000,
através da lei 10.101. A melhor for-
ma das empresas segurarem seus
funcionários é pagando uma PLR
(Participação nos Lucros e Resulta-
dos), que permita o que é descrito
na constituição – que o trabalhador
consiga melhorar de vida.

Uma das propostas da Força
Sindical, que será defendida pelo
Deputado Federal Paulinho da For-
ça (PDT-SP) é a isenção do Imposto
de Renda para as empresas que
pagarem aos trabalhadores uma
PLR justa!

Danos Morais
Um empregado que sofreu amea-

ças constantes de dispensa, foi cha-
mado de incompetente na frente dos
colegas e ouviu dos superiores que,
se não aceitasse o acordo coletivo
seria demitido receberá indenização
de R$ 25 mil. A decisão foi ta 3ª Turma
do Tribunal Superior do Trabalho
(TST), que reformou julgamentos
anteriores para condenar a Johnson
Controls do Brasil Automotive a pagar
a indenização. O empregado em
questão trabalhou na empresa por
quatro anos como auxi liar de
materiais. Na ação ele disse que a
política imposta aos empregados era
desumana e pediu indenização de 20
salários.

Atenção,
associados!

O convênio de internet com a
Superonda irá terminar no dia 30
de outubro. Para mais informa-

ções sobre convênios de internet,
ligar para (24) 2102-2800.
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