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Empresas da região demitem
mais do que o normal

Com retorno do Sindicato e das atividades nas
empresas da região, já deu para perceber que as
empresas, neste início de ano, estão demitindo
mais do que no mesmo período nos anos
anteriores. Se para médio e longo prazo temos
novas perspectivas de postos de trabalho, mais
empregos e mais geração de renda, em curto
prazo estamos vendo trabalhadores sendo

desligados de suas atividades sem explicação por
parte das empresas.

Já estamos em contato com as empresas para
que as demissões cessem e que possamos discutir as
metas e números para 2012. Apesar das notícias do
baixo volume de produção no primeiro semestre, o
Sindicato quer garantir a manutenção do terceiro
turno de trabalho na MAN Latin America.

Números das indústrias no Brasil
Confira a situação da indústria automotiva no Brasil

de acordo com a ANFAVEA (Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores):

• 54 anos de atividades no País
• Investimentos de US$ 70 bilhões (1980-2010)
• 5,2% do PIB Nacional
• 22,5% do PIB Industrial
• Produção acumulada de 63 milhões de veículos
• Capacidade instalada 4,5 milhões/ano
• Mercado interno de 3,7 milhões (2011)
• Produção de 3,4 milhões (2011)

Filiado a:

Para as empresas que não negociaram os
indicadores e metas de PLR até 31 de dezembro de
2011, os trabalhadores receberão o valor garantido
pela Convenção Coletiva de Trabalho 2011/2012,
que é de R$ 540,00, pagos em 2X R$270,00 – uma
em 1º/02 e a segunda em 1º/06.  As demais
empresas, não representadas pelo Sindicato
Patronal, que negociaram seus indicadores e metas
com o Sindicato, no ano passado, e que anteciparam
o pagamento de parte da PLR, agora estão pagando
o montante que falta da PLR 2011.

Pagamento da PLR

Com os rumores de demissões, fim do
terceiro turno, cortes, flexibilização, entre outros
boatos agourentos que estão circulando nos
corredores da MAN; o Sindicato está
convocando as empresas do Consórcio
Modular para uma reunião, ainda esta semana,
na qual estaremos discutindo as perspectivas
para 2012. Trataremos do tema das demissões
e do acordo coletivo, entre outros.

Sindicato irá se reunir
com a MAN Latin America

No final de 2011, o
secretário de Desenvol-
vimento Econômico,
Energia, Indústria e Serviço
do Rio, Julio Bueno,
afirmou que há nego-
ciações em curso comas
montadoras BMW, JAC
Motors, Volkswagen e mais
uma empresa europeia,
para construção de mais
fábricas de automóveis no
Estado do Rio de Janeiro.

Governo do Rio de Janeiro
quer mais montadoras

RJ deve produzir 900 mil carros ao ano até o fim da década.

Já operam no Rio
atualmente a PSA Peugeot
Citroën e a MAN Latin
America. Em 2014 a
Nissan começará a montar
o veículo “March” em
Resende. Ainda segundo o
secretário, as novas
fábricas elevarão a 900 mil
unidades ao ano a
capacidade produtiva do
Estado até o fim da
década.



A julgar pelos lucros que
receberam, as matrizes de diversas
montadoras de automóveis não
tiveram do que reclamar de suas
subsidiárias brasileiras em 2011. Os
dados foram divulgados pelo Banco
Central: a indústria automotiva no
Brasil foi o setor que mais remeteu
dinheiro ao exterior no ano
passado, à frente até de bancos e
empresas de telecomunicações, que
ficaram com o segundo e terceiro
lugares, respectivamente.

Não se trata de números frívolos:
foram os próprios fabricantes de
veículos que registraram junto ao BC
remessas de lucros e dividendos no
total de US$ 5,58 bilhões, o maior
valor de todos os tempos,
equivalente a 19% de todas as
operações desse tipo no ano no
Brasil e 36% superior aos      US$ 4,1
bilhões de 2010.

Pelo jeito, os países em desenvol-
vimento, como é o caso do Brasil,
agora estão salvando os países
desenvolvidos. Será que é por isso que
a Peugeot resolveu economizar tanto
na Cesta de Natal, dando míseros
R$ 80,00 para os seus trabalhadores?

Montadoras enviam
R$ 5,5 bi para

exterior

A PSA Peugeot Citroën superou a
marca de 300 mil veículos vendidos
na América Latina pela primeira vez
em 2011, ao comercializar 326 mil
unidades. Um crescimento de
10,9% sobre o resultado do ano
anterior. O volume representou um
novo recorde para o grupo na
região, supe-rando o anterior,
registrado em 2010, quando o
grupo vendeu 294 mil unidades.

PSA Peugeot Citroën bate recorde
de vendas na América Latina

Os negócios do Grupo PSA
foram impulsionados pela marca
Citroën que obteve crescimento de
7,1% no mesmo comparativo, para
90 mil veículos. O modelo mais
vendido foi o C3, com 37,5 mil
unidades. A Peugeot não apresentou
o mesmo desempenho com uma
queda de quase 5% no mesmo
compa-rativo, sendo o 207 o mais
vendido, com 36,8 mil. Porém, a

participação das marcas nas vendas
totais do mercado brasileiro em 2011
ficou em 2,7% para a Peugeot e 2,5%
para a Citroën.

Na Argentina e no Chile a
companhia apurou ritmo de cres-
cimento mais acelerado, de 34,1%
e 28,2%, respectivamente. A soma
dos demais países da América Latina
representaram vendas 46% maiores
que em 2010.

Fonte: Automotive Business

Entrou em vigor a Resolução
Normativa nº 262, que atualiza o
novo Rol de Procedimentos e Even-
tos em Saúde. A norma determina
que as operadoras de planos de
saúde deverão oferecer cerca de 60
novos procedimentos aos consu-
midores de planos novos (con-
tratados após janeiro de 1999) ou
adaptados à legislação. Entre as

Novas regras para plano de saúde entram em vigor

Convênio Ortho Prime
O Sindicato firmou convênio com a empresa

especialiazada em ortodontia estética (aparelhos
dentários). Avaliação e aparelhos gratuitos e R$ 70,00

a manutenção mensal. Descontos especiais para o
tratamento de toda a família!

Rua 40 Nº 25 Vila Santa Cecilia - Volta Redonda - RJ
(24) 3343-2080 / 8137-9290

inclusões estão cirurgias por vídeo e
medicamentos para o tratamento de
doenças crônicas, além de exame
diagnóstico para câncer de mama.

Para faci li tar a busca dos
consumidores, a ANS criou, em seu
site (www.ans.gov.br), uma ferra-
menta que permite consultar as
novas coberturas.

Fonte: Extra

Pela quinta vez consecutiva, o
governo adiou a adoção das novas
regras do ponto eletrônico. Agora,
a norma passará a valer de forma
progressiva para cada segmento da
economia. De acordo com a
Portaria n. 2.686, o novo registro
eletrônico passa a ser obrigatório a
partir de 2 de abril de 2012 para

as empresas que exploram
atividades na indústria, no
comércio em geral, e no setor de
serviços; a partir de 1º de junho,
para as empresas que exploram
atividade agroeconômica; e a partir
de 3 de setembro de 2012, para as
micro-empresas e empresas de
pequeno porte.

Ponto eletrônico terá prazos progressivos


