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Já entramos no segundo
semestre, e as coisas continuam
sem sinal de melhora. Mesmo com
todas as dificuldades, conseguimos,
até o momento, evitar um numero
exagerado de demissões por parte
das empresas. É bom lembrar que
o governo tem tomado medidas
que ajudam a indústria a sofrer
menos com a turbulência no
mercado de automóveis, por isto
nós sempre cobramos das
empresas contra partidas que
impactam menos para o
trabalhador.

Depois de seis meses de espera,
chegamos a uma situação em que

No final, quem paga a
conta é o trabalhador

dezenas de trabalhadores terão que
optar pela suspensão do contrato
de trabalho por cinco meses ou
desligamento imediato com uma
compensação financeira diferen-
ciada.

Todos nós já esperávamos
que alguma coisa aconteceria
caso o volume de produção das
empresas continuasse caindo,
por isso o sindicato ficou o
tempo todo discutindo
alternativas para diminuir os
impactos negativos causados
pela crise no mercado. Se não
conseguimos salvar todos os
postos de trabalho, com certeza

garantimos que a grande
maioria fosse preservada, além
de melhorar um pouco as verbas
rescisórias dos companheiros
que optarem pelo desligamento
imediato.

Nossa luta ainda não acabou!
Precisamos continuar em alerta,
pois não dá para saber o que
vem pela frente. Infelizmente, a
conjuntura ainda é desfavorável,
mas vamos continuar lembrando
que o governo tem feito sua
parte para melhorar.  As
empresas precisam também
fazer a sua para não demitir em
massa.

Governo prepara novas medidas
para combater crise internacional

A pers istência da crise
internacional econômica tem
exigido esforços extras da equipe
econômica do governo federal.
Para tentar “tirar o peso atual” da
instabilidade financeira global
sobre o país e tentar recuperar o
mercado, novas medidas estão
sendo estudadas. O secretário
execut ivo do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC),
Alessandro Teixeira, disse que o
governo “acendeu o sinal
amarelo” com o atual cenário e
prepara novas intervenções.

“Um problema hoje não é tanto
resolver problema do crescimento,
mas preparar a indústria para o ano
que vem, para estar mais forte e
poder ganhar mercado. Estamos
trabalhando com 19 conselhos de
competitividade setoriais. Neste
momento estamos estruturando
agendas para transformar em
políticas, estamos discutindo toda a
cadeia produtiva, desde área de
aumento de investimento, questão
tributária, competitividade, pro-
grama de fortalecimento e facili-
tação de acesso de exportadores ao
mercado”, detalhou o Ministro.

Os trabalhadores da BBS passaram
para a nova empresa que assumiu a
operação de logística na MAN, a JSL.
Nos dias 10, 11 e 12, o Sindicato estará
fazendo as rescisões de contrato dos
trabalhadores com a BBS. No ato da
rescisão de contrato, cada um receberá
uma ficha de sindicalização. É
importante que os trabalhadores
assinem a ficha para que possamos
continuar representando os
companheiros nas negociações coletivas
e no dia a dia no interior da fábrica.

BBS para JSL



As montadoras de veículos no Brasil
ainda acreditam no crescimento das
vendas e produção em 2012, mesmo
após um primeiro semestre abaixo das
expectativas. A crença da Anfavea
(Associação Nacional dos Fabricantes
de Veículos Automotores) – de alta de
4 a 5 por cento nas vendas e de avanço
de 2 por cento na produção – é
motivada pelo desempenho em junho,
quando a comercialização média diária
foi recorde após medidas temporárias
de estímulo do governo.

Havia expectativa de que a Anfavea
reduzisse suas previsões depois que a
Fenabrave (Federação Nacional da
Distribuição de Veículos Automotores)
cortou, no início desta semana, suas
estimativas para o ano de expansão na

Montadoras mantêm projeção positiva para
segundo semestre de 2012

venda de automóveis, comerciais leves,
ônibus e caminhões de 3,5 por cento
para queda de 0,5 por cento. Desde
2004 o setor tem registrado alta nos
licenciamentos. Na semana passada,
a Anfavea divulgou que o semestre
encerrou com queda de 9,4 por cento
na produção na comparação com o
mesmo período do ano passado, para
1,55 milhão de unidades. Enquanto
isso, as vendas de janeiro a junho
recuaram 1,2 por cento, a 1,72 milhão
de veículos.

Por enquanto, a Anfavea estima para
2012 o sexto recorde consecutivo de
vendas, com a comercialização de 3,77
milhões a 3,81 milhões de veículos
novos. Já a produção deve chegar a
3,47 milhões de unidades.

A queda de 4,3% da produção
industrial brasileira em maio em relação
ao mesmo mês do ano passado foi a
mais intensa desde setembro de 2009,
na mesma base de comparação,
quando o indicador caiu 7,6%. Segundo
dados do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), houve retração em
17 dos 27 segmentos pesquisados
considerando-se o período interanual.

Veículos têm maior impacto na queda da indústria
O principal impacto foi sentido

no setor de veículos automotores,
que caiu 16,8% em maio de 2012
em relação a maio de 2011,
influenciado pela queda na
produção de aproximadamente
75% dos produtos investigados no
setor, com destaque para
caminhão-trator, caminhões,
automóveis e autopeças.

As razões da queda do PIB
O Brasil acumulou resultados positivos nos anos de maré externa

favorável, mas agora esbarra nos velhos obstáculos ao crescimento
Nos anos de crescimento acelerado e excesso de capitais financeiros na economia

mundial, mesmo as embarcações de casco avariado tiraram proveito da maré favorável.
O Brasil, como grande exportador de matérias-primas e um dos principais destinos
dos dólares investidos internacionalmente, foi um dos países mais beneficiados. A
expansão média do PIB, que fora de apenas 2,3% nos anos FHC, subiu para 4% nos
oito anos de Lula. Mas agora o cenário externo já não sopra tão lisonjeiramente. Seria
a hora de a economia contar com as próprias forças internas, mas estas têm se
revelado frágeis.

O quadro ao lado evidencia a queda na velocidade. Depois de um ritmo chinês
nos primeiros trimestres de 2010, o crescimento perdeu dinamismo um trimestre após
o outro, numa escada descendente, até recuar ao 0,8% da semiestagnação do primeiro
trimestre de 2012. Na média, as consultorias econômicas do país estimam que o PIB
avançará apenas 2,7% neste ano, mas há quem preveja um ano ainda mais fraco.

A principal unidade da montadora
Volvo no país, localizada em Curitiba
(PR), anunciou 208 dispensas, a fim de
"adequar a produção e o quadro de
funcionários à realidade de mercado".

O anúncio ocorre em meio à queda
das vendas de caminhões no Brasil, que
recuaram 12,5% de janeiro a maio deste
ano em relação ao mesmo período de
2011, apesar da redução de impostos.

Nas últimas semanas, duas das
maiores montadoras do país - General
Motors e Volkswagen - abriram progra-
mas de demissão voluntária. A GM pode
ainda fechar a linha de montagem de
veículos de São José dos Campos e
extinguir 1.500 vagas, segundo o
sindicato local.  A empresa diz que a
produção na linha foi reduzida para um
turno. A média de veículos fabricados
passou de 60 para 44 por hora.

Já a Volkswagen abriu um PDV na
fábrica de Taubaté, mas não explicou
os motivos.  A Mercedes-Benz suspen-
deu temporariamente 1.500 trabalha-
dores. A Scania, por sua vez, anunciou
PDV e redução de jornada.

O Ministério da Fazenda, que havia
cobrado das empresas que não demitis-
sem quando concedeu incentivos, não
pretende retirar os benefícios por causa
das dispensas. Mas se as demissões
continuarem, a medida pode ser revista.

Montadoras demitem
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