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Um mês depois de
inaugurar a l inha de
montagem de caminhões
de grande porte TGS e TGX
de sua marca, o grupo
MAN já tem 300 veículos
encomendados de três
grandes grupos de logís-
tica. A entrega começa a
ser feita no início de 2011.
Cada caminhão custa cerca
de R$ 400 mil, rendendo
ao grupo uma receita total
de R$ 120 milhões.

Segundo o presidente da
MAN Latin America,
Antonio Roberto Cortes, o
grupo está otimista. Só a
nova linha de caminhões da
companhia tem a
capacidade de produzir mil

Previsão da
MAN é crescer

dois dígitos
este ano

veículos por ano. Os três
clientes são os grupos Julio
Simões, Binotto e Arcom.

A linha foi inaugurada na
fábrica de Resende, no mês
passado. Ao todo, a empresa
investiu 1,175 bilhões de
Euros, na unidade instalada
no norte-fluminense,
contando também a
aquisição da fábrica de
ônibus e caminhões da
Volkswagen e a ampliação
da linha.

Cortes diz que o grupo
prevê crescimento de dois
dígitos já em 2010. Só no
primeiro trimestre deste
ano, as vendas cresceram
50% em relação ao mesmo
período de 2009.

Sindicato avisa
que já está

chamando as
empresas para

iniciar
negociações

A MAN recebeu no dia 14
de junho o troféu na categoria
“Tecnologia Diesel” do
prêmio de Meio Ambiente da
AEA – Associação Brasileira
de Engenharia Automotiva. A
inovação que justificou o
prêmio foi a Dual Fuel, que
habilita caminhões e ônibus
serem abastecidos com
biodiesel ou com óleo diesel
convencional.

A novidade, batizada de
B100, já está sendo utilizada
em testes nas frotas da Coca-

MAN recebe
prêmio AEA de
meio ambiente

Cola, McDonald´s e Grupo
JBS-Friboi. Os caminhões
dispõem de um sistema que
ajusta o fornecimento do
combustível apropriado para
o motor por meio de uma
unidade dosadora.

A MAN afirma que, com
a tecnologia, é possível
reduzir em até 90% as
emissões de CO2 dos
pesados. O sistema também
emite menos material
particulado.
Fonte: Automotive Business

BNDES aprova
financiamento de R$103,4

milhões para MAN

O sindicato informa aos trabalhadores que
não estará funcionando nesta sexta-feira, dia
25, em função do jogo do Brasil.

 INFORME

O BNDES aprovou nesta
ontem um financiamento de
R$ 103,4 milhões para a
MAN Latin America, dentro
do Programa BNDES
Proengenharia. Os recursos
serão destinados a
investimentos na fábrica de
Resende (RJ) para adequar
os motores das linhas de
ônibus e caminhões às
exigências do PROCONVE
(Programa de Controle da
Poluição do Ar por Veículos
Automotores) com a

util ização da nova
tecnologia SCR (Selective
Catalytic Reduction), que
reduz as emissões de
gases, tolera maiores
concentrações de enxofre
no combustível e
proporciona menor
consumo, projeto cuja
conclusão está prevista para
o início de 2012. O
montante equivale a 79%
do total do investimento da
montadora, estipulado em
R$ 130,7 milhões.
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Pacotão da Copa
CONSÓRCIO MODULAR DA MAN

Em reunião ocorrida nesta
quarta-feira (23) com as
empresas do Consórcio
Modular, o sindicato recebeu
a informação de que a
fábrica está sendo capacitada
para a produção de 300
veículos por dia. Já a partir
do segundo semestre deste
ano.

O crescimento no volume
de produção está gerando
novas contratações para
suportar esse aumento. E
isso vai elevar o valor da
PLR na casa dos  R$
4.700,00.

E com a preocupação em
atender esse volume de
produção, mas também
buscando ganhos aos
trabalhadores, o sindicato,
junto com a Comissão de

Fábrica, negociou a seguinte
condição com as empresas:

Vinte (20) dias adici-
onais de produção (sendo
16 sábados com bonificação
de 75% e 4 feriados 100%
de bonificação) a serem
trabalhados conforme
necessidade de produção.
O recebimento antecipado
desses dias é opcional (para
empregados do 1º e 2º
turno). Sendo feito da
seguinte forma:

Os trabalhadores inte-
ressados em receber o
pagamento antecipado
devem procurar os RH’s de
suas empresas.

O desconto do adian-
tamento de R$ 1.000 que
foi feito em 12/2 será
efetuado da seguinte forma:

Empregados que rece-
berem o pagamento ante-
cipado das horas extras, o
desconto será no dia 30/7

Empregados que não
optarem pela antecipação
do pagamento das horas
extras, terão o desconto em
4 parcelas de R$ 250,00,
nas datas: 30/7, 30/8, 30/9
e 29/10).

Desta forma, já fica
garantido para o dia 30/7 o
adiantamento de R$ 2.000,00
da PLR.

 :: Todos os funcionários
terão direito a um abono no
valor de R$ 600,00, que será
pago no dia 15/12/2010.

Sindicato
garante

melhorias
Após vários meses

reivindicando melhorias
nas condições de trabalho
para os trabalhadores do
Consórcio Modular, já con-
quista algumas melhoriais:

:: Reforma do banheiro
do buy off

:: cobertura da entrada/
saída dos funcionários.

:: E o sindicato acaba
de tomar conhecimento
que as obras de pavi-
mentação já terão início na
próxima semana.

15/7: 10 dias
30/7: 10 dias


