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No início do ano, as empresas automotivas
passaram por grandes dificuldades, com a
obrigatoriedade de fabricação de caminhões e ônibus
com o motor Euro 5 (que polui menos, mas deixara os
veículos mais caros) e com o excedente de produção de
automóveis que já estão se acumulando desde 2010.
Demissões estavam previstas, turnos poderiam ser
encerrados e os trabalhadores não alimentavam grandes
perspectivas no avanço de seus salários e benefícios.
Apesar disso, o Sindicato não cedeu: foi até o fim na
Campanha Salarial, realizando tantas reuniões e
votações quanto foram necessárias até que as pautas
dos trabalhadores fossem atendidas, conquistando para
os funcionários das empresas localizadas no Parque
Industrial aumento real e melhoria de benefícios superiores
aos conquistados na maioria das demais empresas
representadas por este sindicato, mesmo com a recessão
da indústria automotiva no primeiro semestre de 2012.

A situação no restante do Brasil não foi tão diferente
assim: segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatísticas), o número de trabalhadores na indústria brasileira
caiu em junho, pelo quarto mês seguido. Mas, apesar
disso, as empresas passaram a gastar mais com salários.

Apesar de a nossa região não ter superado a crise
no primeiro pacote de incentivos de 2012, as expectativas
para o último trimestre do ano são boas. Na última
quarta-feira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega,
anunciou a prorrogação da redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) para automóveis, produtos

Dias melhores virão
Indústrias esboçam reação positiva aos incentivos fiscais do governo.

Nissan e Hyundai já estão contratando em Resende
As primeiras prestadoras de serviço da Nissan já

começam a chegar em solo resendense. Os novos
investimentos fazem parte da etapa de instalação do
parque industrial da montadora, que no total abrigará
32 fornecedoras de peças. Juntas, elas vão gerar
inicialmente cerca de 250 novos empregos, num
investimento de R$ 220 milhões. A previsão é de que as
obras das suas unidades sejam iniciadas em outubro. As
empresas que estão chegando já prestam serviço para
a Nissan em vários países do mundo, mas as primeiras
unidades no Brasil serão construídas em Resende,
exclusivamente para atender a demanda da nova fábrica.
A previsão é que, até 2015, as seis primeiras fornecedoras
a chegarem possam gerar 2.580 novos postos de
trabalho. Elas ocuparão uma área de 500 mil metros
quadrados, e os investimentos chegarão a R$ 594 milhões.

A Nissan anunciou também que deve iniciar neste mês
a edificação da montadora de Resende, localizada no
Pólo Industrial do município. Com investimento de R$ 2,6
milhões, a nova unidade deverá produzir 200 mil veículos
por ano. Com a vinda da Nissan, a expectativa é de que

da linha branca, material de construção, móveis, painéis
e luminárias. O prazo para a manutenção da medida
vai até o final de outubro, para os automóveis; até 31
de dezembro, para a linha branca, móveis e bens de
capital (máquinas); e os matérias de construção – além
de terem mais produtos incluídos no benefício –
continuarão com a redução até o final de 2013.

Também na última quarta-feira, o governo anunciou
a redução dos juros para a linha do Programa de
Sustentação do Investimento (PSI), que venceria em 31
de agosto e passa a valer até o fim do ano. Na linha de
financiamento para caminhões e para a aquisição de
bens de capital adquiridos por todo sistema produtivo,
as taxas caíram de 5,5% ao ano para 2,5% ao ano. "É
a menor taxa que já existiu para financiamento desta
natureza (bens de capital)", disse o ministro da Fazenda.
São linhas de 120 meses, com um ano de carência,
bastante atraentes para o investidor. Para a linha
Procaminhoneiro, os juros também passam de 5,5% para
2,5% ao ano. Levando em conta a inflação de 4,5%, os
juros reais serão negativos. “Vamos estimular de
setembro a dezembro os investimentos, a custo reduzido
neste período", afirmou o ministro.

Foi criada ainda uma nova linha de financiamento
para bens de capital usados, não apenas para caminhões,
mas também para máquinas e ferramentas, tratores,
carretas, aeronaves comerciais e cavalos mecânicos. A
taxa que incidirá sobre esse crédito é a TJLP (5,5%), mais
1% e o risco da empresa que tomar o crédito.

aproximadamente 50 empresas prestadoras de serviços
da montadora deverão se instalar ainda na cidade, o
que vai representar a criação, no total, de pelo menos 20
mil novos postos de trabalho até o ano de 2018. Paralelo
a este trabalho de negociação, a Prefeitura de Resende
está atuando junto à Secretaria Municipal de Educação e
SENAI para que sejam oferecidos cursos de capacitação.

A Hyundai Heavy Industries, que está construindo em
Itatiaia sua primeira fábrica fora da Ásia, já enviou o
primeiro grupo de colaboradores brasileiros para
treinamento em Ulsan, cidade sul-coreana. O grupo de
líderes de produção, das áreas de montagem e solda,
passará quatro meses no país-sede da empresa.

A planta da Hyundai Heavy Industries Brasil (ainda em
construção) representa investimentos de mais de US$ 180 milhões.
A primeira fase do empreendimento envolve a instalação de
um centro de distribuição e uma unidade industrial com
capacidade para a produção de máquinas pesadas já em
2013. Em um segundo momento, a Hyundai Heavy Industries
Brasil será ampliada e iniciará a produção de retroescavadeiras,
gerando aproximadamente 1.500 empregos diretos e indiretos.
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As reclamações de excesso de jornada na MA continuam
chegando ao Sindicato. O problema já foi levado para empresa

para que fosse resolvido, mas parece que tem gente que se
finge de morto pra pegar o coveiro! Se a empresa insiste no

erro e não atende ou ignora o Sindicato é porque quer mesmo
partir pra briga. Mesmo com as dificuldades pelas quais estão

passando algumas empresas, nós não vamos aliviar! Já falamos
por varias vezes que o nosso objetivo não é dificultar a vida de
ninguém, mas não vamos permitir que trabalhadores sejam
tratados como ferramenta descartável! Se você está passando

por essa situação, disque Boca Maldita: (24) 3360-9895.

MA AutomotiveMA AutomotiveMA AutomotiveMA AutomotiveMA Automotive

Um recado para as empresas que usam o transporte
fretado: estamos recebendo várias reclamações sobre as más
condições e a falta de conservação dos veículos que levam
os trabalhadores. Isto significa que estão colocando a vida

de seus funcionários em perigo. Esperamos que as empresas
contratantes escolham melhor suas contratadas e deem um

transporte digno aos trabalhadores!

TTTTTransporte fretadoransporte fretadoransporte fretadoransporte fretadoransporte fretado

* 2 automóveis 0km *
* 2 poupanças de R$ 10 mil* 2 poupanças de R$ 5 mil *

Vem aí o Natal do Metalúrgico!
No final do ano, o Sindicato vai dar um super presente de Natal para os

trabalhadores! Bingo com 6 grandes prêmios!

AssocieAssocieAssocieAssocieAssocie-----se e participe desse e participe desse e participe desse e participe desse e participe desttttta festa!a festa!a festa!a festa!a festa!

Estamos recebendo muitas reclamações sobre o lanche
da hora extra. Esse assunto foi tratado no acordo coletivo e

a empresa ficou de melhorar, mas não fez nada ainda.

Lanche da Hora Extra da PSALanche da Hora Extra da PSALanche da Hora Extra da PSALanche da Hora Extra da PSALanche da Hora Extra da PSA

A PSA vem fazendo uma série de ampliações (que é
ótimo, pois gera empregos e tal), porém essas ampliações não

podem ser pensadas apenas em função da produção, e sim
também nas condições de trabalho. Por isso, junto com a

ampliação tem que vir melhorias na logística dos
trabalhadores em banheiros, vestiários, aumento do número
de bebedouros, ampliação do ambulatório, ventilação e etc.

Ampliação da FábricaAmpliação da FábricaAmpliação da FábricaAmpliação da FábricaAmpliação da Fábrica

No acordo coletivo foi discutido que havia na empresa
muitos desvios de função e salário. Segundo a PSA, quase

trezentos reposicionamentos de função e salários foram feitos,
porém o Sindicato continua recebendo várias reclamações a

respeito disso. Com a palavra, a empresa: ...

Desvios de Função na PSADesvios de Função na PSADesvios de Função na PSADesvios de Função na PSADesvios de Função na PSA

Estamos recebendo muitas reclamações de assédio
moral por parte da chefia, vindo da área do Bout d' uside
(linha de aceitação). Temos os nomes dos assediadores e
tudo mais; caso a empresa não tome providências e leve
esses senhores para fazerem um treinamento de “como

tratar as pessoas”, ou então reconhecer que eles não têm
o perfil para lidar com seres humanos, e os trocar de

função... , divulgaremos os nomes.

Assédio MoralAssédio MoralAssédio MoralAssédio MoralAssédio Moral

cultando a troca de roupas e não está cumprindo o
tempo necessário para as trocas. Estamos apurando se o

problema é localizado ou se é geral.

TTTTTroca de roupasroca de roupasroca de roupasroca de roupasroca de roupas

Ainda estamos aguardando a empresa fazer contato para
tratar dos assuntos insalubridade e periculosidade,

conforme tratado em acordo coletivo. A empresa não pode
esquecer que seu maior capital são seus trabalhadores...

Insalubridade eInsalubridade eInsalubridade eInsalubridade eInsalubridade e
PPPPPericulosidade na PSAericulosidade na PSAericulosidade na PSAericulosidade na PSAericulosidade na PSA

O Sindicato vem alertando às autoridades, às empresas e
também aos trabalhadores do Polo Industrial Automotivo sobre

más condições de conservação da estrada que liga a Rodovia
Presidente Dutra a Porto Real, passando pelo Polo Industrial,
que hoje oferece grande risco a quem nela transita. Já foram

dezenas de acidentes, inclusive com vitimas fatais.

Estrada da MorteEstrada da MorteEstrada da MorteEstrada da MorteEstrada da Morte


