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MAN LATINO AMÉRICA

Sindicato se mantem atento
as mudanças no mercado

A queda nas vendas de carros
de passeio e comerciais leves em
2013 não representa uma crise
no setor, mas leva a mais uma
revisão nas previsões. Para
fabricantes e revendedores, o
ritmo de crescimento da última
década não se repetirá tão cedo.

A questão é que esta retração
traz reflexos aqui nas empresas
do Sul Fluminense. A Nissan, por
exemplo, que mal chegou a
região, já anunciou um programa
menor do que o previsto. A
Peugeot também já está adotando
medidas para redução no volume

de produção.
A MAN já apresenta um ritmo

diferente, com ritmo acelerado
neste início de ano, com horas
extras, porém podendo desa-
celerar nos próximos meses.

O sindicato vem acom-
panhando este processo, sem-
pre de olho no crescimento do
mercado de automóveis e o que
esta retração atual  pode afetar
na vida dos traba-lhadores.
‘Afinal, após um ciclo com
crescimento médio de 10% ao
ano e a expectativa de chegar
perto de 6 milhões de

emplacamentos em 2017
infelizmente não é mais
esperada”, comenta o presidente
do sindicato, Renato Soares.

A Fenabrave (Federação
Nacional dos Distribuidores de
Veículos) espera um avanço
médio de 3% ao ano na próxima
década, que será suficiente
para o mercado nacional dobrar
de tamanho até 2024. Essa é a
esperança das montadoras
instaladas no Brasil, princi-
palmente das empresas que
constroem novas fábricas de
automóveis.

Metalúrgicos da GM são
demitidos por carta

Depois de recorrer à presidente
Dilma Rousseff, que destacou o
Ministro do Trabalho, Manoel Dias,
para interceder em favor dos
trabalhadores da GM, o Sindicato
dos Metalúrgicos de São José dos
Campos protocolou esta semana
uma ação no TRT (Tribunal Regional
do Trabalho), de Campinas, para
tentar reverter as demissões na
fábrica da General Motors na
cidade. A ação foi protocolada na
Seção de Dissídios Coletivos com
pedido de suspensão das 450
demissões praticadas.

Na verdade, a empresa tinha u
montante de R$ 2 milhões para
investir na planta de São José dos
Campos mas, devido a política
intransigente da direção sindicato,

redirecionou a verba para as plantas
de Gravataí e São Bernardo. Para a
GM seria muito melhor que o
investimento fosse feito em São José
dos Campos.

Os trabalhadores, que estavam de
licença remunerada, foram demitidos
por carta no dia 28/12/2013. Eles
trabalhavam nas linhas de produção
dos modelos Meriva, Zafira e Corsa
Hatch, que saíram de linha em 2012,
e do Corsa Classic, cuja produção foi
encerrada na data das demissões e
transferida para a Argentina.

Segundo o sindicato, as linhas de
produção desses modelos
empregavam cerca de 1.500
trabalhadores, que foram saindo ao
longo do último ano, por meio de
programas de demissão voluntária

ou mesmo demitidos diretamente
pouco a pouco.

A diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense se
solidariza com os companheiros
demitidos, porém não pode deixar
de destacar que essas demissões
não são fruto de uma crise financeira
e sim da falta de entendimento entre
empresa e sindicato. “O problema
já estava acontecendo há anos e o
sindicato não teve habilidade para
negociar com a empresa e tentar
uma estratégia para garantir os
empregos. O nosso sindicato aqui
tem a política de diálogo para evitar
que a situação chegue a este ponto,
sem perdas salariais e nem de
benefícios”, ressaltou o presidente
Renato Soares.
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Festival de Futebol na
MAN promete ser melhor

do que o ano passado
No próximo dia 1/2, o

sindicato estará realizando
mais um torneio de futebol
entre os metalúrgicos do
Sul Fluminense.

O torneio acontecerá na
área de lazer da MAN -
Latino América, a partir das
9 horas.

As incrições poderão ser
feitas  no sede do sindicato
em Resende (Rua Dr.
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O Sindicato dos

Metalúrgicos apoiou as
manifestações ocorridas
no final de 2013, que
reivindicou a correção da
tabela do Imposto de
Renda (IR). A falta de
correção corrói o salário
dos trabalhadores. Essas
mesmas manifestações
exigiam também o fim
do fator previdenciário,
que achata as aposen-
tadorias dos brasileiros.

A tabela do IR ficou
congelada por vários
anos, principalmente
entre 1996 e 2001. Em
2002 foi corrigida mas
nos anos seguintes
(2003/04) foi nova-
mente congelada.

Apenas a partir de
2005, a correção voltou
a ser anual, sendo de
10% em 2005; 8 % em
2006; e, desde 2007,
de 4,5%.

Conforme estudo do
Dieese, em 1996, os
trabalhadores que
recebiam até nove
salários mínimos eram
isentos do pagamento
do imposto. Com a
defasagem, o limite da
isenção diminuiu e os
que têm rendas mais
baixas, passaram a
pagar. Pela tabela atual,
aqueles que recebem
até 2,52 salários
mínimos terão que
pagar o IR.

Tavares, 130 - Centro -
Resende), no horário das 8h
às 17h.

Informações pelo
telefone 3360-9895.

Poderão participar do
festival todos os traba-
lhadores metalúrgicos
associados do sindicato.
Haverá sorteio de prêmios
entre os participantes que,
além do futebol, teremos o

tradicional churrasco de
confraternizaçãol.

Inscrições abertas a
partir desta 5ª feira (23/1)
e vai até o dia 30/1.

Maiores informações é só
falar com o Bartolomeu ou
André, na portaria da
empresa.

È importante ressaltar que
cadsa empresa só poderá
apresentar um time.
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Depois de conquistar
a isenção do Imposto de
Renda (IR) para ganhos
com Participação nos
Lucros e Resultados
(PLR), este ano as
centrais sindicais já
comemoram o aumento
do limite de isenção
para R$ 6.270. O
objetivo da Força
Sindical é que esta
isenção seja estendida
para os trabalhadores
que recebem até R$ 10
mil de PLR.

De acordo com a
legislação em vigor, a
participação no lucro ou
resultado está sujeita à
tributação de forma
separada dos demais
rendimentos recebidos
mensalmente. Isso
prejudicava alguns
contribuintes que
pulavam de faixa na

tabela que estabelece as
alíquotas de IR sobre a
renda das pessoas
físicas. Com isso,
acabavam sofrendo
tributação maior.

A Instrução
Normativa da Receita
Federal foi publicada no
Diário Oficial da União
de 2/1/2014, e
determina que ficam
isentos de IR os valores
até R$ 6.270 recebidos
de PLR pelos
trabalhadores em
2014.

Em 2013, esse limite
era de R$ 6.000. A
correção da tabela
progressiva anual para
este ano foi autorizada
por lei em junho
passado e os valores
foram oficializados hoje,
com a publicação no
DOU.
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