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2013 chegou trazendo
“boas novas”
aos metalúrgicos

O Sindicato vem tendo um papel
fundamental neste processo de
crescimento do setor automotivo
desde a sua mudança de direção (a
partir de 2006) nas negociações com
as empresas da base e os governos
municipais, diferentemente de outras
localidades, como no caso de São
José dos Campos, onde a postura de
não dialogar acabou por prejudicar
os trabalhadores, contribuindo para
o esvaziamento das empresas locais.

Atualmente, além da presença
das empresas de grande porte,
como a MAN Volkswagen (Resende)
e a francesa PSA Peugeot Citroën
(Porto Real), a região conta com
outros empreendimentos em fase de
implementação.

Renault Nissan
A instalação das montadoras

franco-japonesa Renault Nissan, em
Resende, deve gerar cerca de quatro
mil empregos diretos e indiretos
quando entrar em operação, no
primeiro semestre de 2014.

Hyundai Heavy Industries
Em Itatiaia, está sendo instalada

a sul-coreana Hyundai Heavy
Industries, responsável pela
fabricação de equipamentos
pesados e a ampliação da fábrica
de pneus da Michelin.

Mercedes-Benz
AAAAA chegada da Renault Nissan fez

com que a Mercedes-Benz
começasse a pensar na
possibilidade de retomar a
produção de automóveis no país,
que não acontece desde 2010,
quando a montadora converteu sua
fábrica em Juiz de Fora (MG) para
atender apenas a demanda de
veículos comerciais - caminhões.

Além dessas, outras empresas
como ArvinMeritor, Maxion e
Suspensys, já iniciam suas
operações para este ano.  E na
esteira da Nissan, a expectativa é
a instalação de cerca de 30
empresas de autopeças na região.

As empresas automobilísticas já
existentes estão aumentando sua
capacidade de produção. É o caso
da MAN Latin America, que pretende
ampliar o número de veículos
montados de 280 mil para 400 mil
por ano. No total, serão R$ 2,3
bilhões de recursos, que já
começaram a ser aplicados no ano
passado. O principal objetivo da
empresa é aumentar a oferta de
carros comerciais das marcas
Volkswagen e MAN até 2016.

E a PSA Peugeot Citroën, em Porto
Real, está expandindo os negócios
no Estado do Rio, ampliando sua
capacidade de produção e
aumentando seus investimentos nas
áreas de pesquisa e desenvolvimento
além do lançamento de novos
produtos. Um plano de investimentos
de R$ 3,7 bilhões está sendo
executado desde 2011, e a previsão
é que vá até 2015.

A direção do Sindmetal-SF reinicia suas
atividades com boas perspectivas para 2013,
reconhecendo as políticas de incentivos dos
governos estadual e municipais que estão
contribuindo para o crescimento do polo
automotivo em Resende, Porto Real e Itatiaia;
e, com esse cenário, o surgimento de novos
postos de trabalho na região.

Seis já anunciaram investimentos
desde o ano passado, na ordem
de R$ 300 milhões: Mitsui Steel
(bobinas de aço), Yorozu
(suspensão), Tachi-S (bancos),
Kinugawa Rubber (tiras para
vedação de portas) e
CalsonicKansei (escapamento); e a
Faurecia (parte interna das portas).

Mais investimentos
na produção
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PLR sem imposto dePLR sem imposto dePLR sem imposto dePLR sem imposto dePLR sem imposto de
renda já está em vigorrenda já está em vigorrenda já está em vigorrenda já está em vigorrenda já está em vigor

A PLR recebida por milhões
de trabalhadores não terá mais
desconto de imposto de renda,
segundo Medida Provisória nº
597, assinada pela presidenta
Dilma Rousseff que está
vigorando a partir de 1º de
janeiro de 2013.

Até o valor de R$ 6 mil a
isenção é total. Acima desse
montante, uma tabela progres-
siva será aplicada (ver tabela ao
lado).

O fato é que a luta
empreendida por entidades
sindicais dos bancários, metalúr-
gicos, químicos, petroleiros,

eletricitários e urbanitários,
desde o final de 2011, final-
mente resultou em justiça
tributária. Ao contrário dos

acionistas, que não pagam IR
sobre dividendos, os trabalha-
dores eram tributados na fonte
quando recebiam a PLR.

Tabela do Imposto de Renda na PLR (R$)

PLR

Até 6.000,00

De 6.000,01até 9.000,00

De 9.000,01 até 12.150,00

De 12.150,01até 15.187,50

Acima de 15.187,50

Parcela a deduzir

-

450,00

1.125,00

2.036,25

2.795,63

Alíquota

-

7,5%

15%

22,5%

27,5%

A Receita Federal liberou na
semana passada (em 8/1) a
consulta ao primeiro lote de
restituições do Imposto de Renda
Pessoa Física 2012 da malha fina.
O primeiro lote para pagamento
acabou de ser liberado e a consulta
está disponível no site da Receita.
Serão liberadas também
declarações dos exercícios de 2011,
2010, 2009 e 2008.

Para o exercício de 2012, serão
creditadas restituições a um total
de 79.484 contribuintes, com
correção de 6%. Do exercício de
2011, serão creditadas restituições
para um total de 11.513
contribuintes, com correção de
16,75 %.

Receita já liberou
consulta ao 1º lote da
malha fina do IR 2012

De 2010, serão 6.781
restituições, com correção de
26,9%, e de 2009, o número
chega a 4.613, corrigidas em
35,36%. Do exercício de 2008,
serão creditadas restituições para
um total de 4.703 contribuintes,
com correção de 47,43%.

Para saber se teve a declaração
liberada, o contribuinte deverá
acessar a página da Receita na
internet, ou ligar para o Receitafone,
146. Outra alternativa para as
pessoas físicas é utilizar um
aplicativo para tablets e
smartphones que permite, entre
outras coisas, a consulta das
restituições desde 1999 e a situação
cadastral de inscrição no CPF.

Benteler
Nesta semana, a direção do

Sindicato dos Metalúrgicos esteve
reunida com a empresa para discutir
as perspectivas para 2013 e também
para agendar uma reunião entre
Sindicato, representantes de
empregados e Benteler para discutir o
banco de horas. Logo mais, traremos
mais notícias sobre o assunto.

PLR 2012
MA Automotive

Até o momento, a empresa não
apresentou ao Sindicato o resultado
final dos indicadores de PLR, para
pagamento do saldo. Apesar das
dificuldades passadas em 2012, as
coisas para a MA não foram tão
difíceis, tanto é que a expansão da
fábrica está indo de vento em popa.

Esperamos que a empresa pague
o saldo total de PLR e que não venha
com historinhas para tirar dinheiro dos
trabalhadores. Estamos de olho!


