
Adiantamento de 8 sábados a 75% e 2 feriados a
100% em 30/7/2010

Adiantamento de 8 sábados a 75% e 2 feriados a
100% em 13/8/2010

O sindicato alerta aos trabalhadores que o adiantamento
será opcional e o empregado deverá manifestar-se,
comparecendo no RH até amanhã, 16/7 (6ª feira).

Sobre o abono salarial, o sindicato ainda não teve
uma resposta definitiva por parte da empresa. E assim
que obtiver a resposta estará informando aos metalúrgicos
na base.

Adiantamento de 8 sábados a 75% e 2 feriados a 100%,
em 30/7/10
Adiantamento de 8 sábados a 75% e 2 feriados a 100%,
em 13/8/10

Adiantamento de 8 sábados a 75% e 2 feriados a 100%,
em 31/7/10

Adiantamento de 8 sábados a 75% e 2 feriados a 100%,
em 15/8/10

A Projecto já garantiu ao sindicato que todos os
trabalhadores receberão o abano no valor de R$600,00,
que será pago em 15/12/2010.
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Sindicato continua negociação com as
empresas terceiras do Consócio Modular

sobre o pacotão que já foi negociado
com os módulos

Acabou a Copa mas
o pacote continua

Já a partir deste segundo semestre, o
aumento da produção na fábrica da
MAN, que chegará a produzir 300
caminhões por dia, deverá atingir sua
capacidade maior de produção, depois
dos investimentos e das novas
contratações.

O sindicato, depois de tomar ciência
dessa nova realidade de produção da
MAN, como já vem fazendo nos últimos
anos, reivindicou e garantiu que os
trabalhadores fossem beneficiados. E
como já é de praxe, os trabalhadores
das terceiras não poderiam ficar de fora
desses benefícios.

Algumas das empresas terceiras já
apresentaram datas para os
pagamentos.

E, quanto as demais empresas, esta
direção está aguardando a finalização
das negociações para divulgar aos
companheiros. A Copa acabou, mas o
sindicato garante que as negociações só
encerrarão quando todas as empresas
disserem sim as reivindicações do
sindicato. (Veja ao lado, as empresas e
suas propostas)
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Recurso na Justiça
ficará mais caro para

as empresas
A partir de 12/8, ficará

mais caro para as empresas
recorrerem de decisões da
Justiça do Trabalho. O
Governo Federal sancionou
a Lei nº 12.275, já
publicada no Diário Oficial
da União. A norma obriga
as companhias a fazerem
um depósito em dinheiro
sempre que recor-rerem de
uma decisão des-favorável
por meio do cha-mado
agravo de instrumento. Para
solicitar aos desembar-
gadores de um Tribunal

Re-gional do Trabalho
(TRT) a reavaliação de
uma decisão de primeira
instância, por exem-plo, a
empresa é obrigada a
desembolsar até R$
5.621,90. Se a empresa
insist ir  no recurso,
recusado em primeiro
grau, passará a ter que
pagar, com a edição da lei,
mais 50% do valor desse
depósito. Antes, não era
necessário recolher nada
a mais.

O objetivo da medida,

segundo o presidente do
TST, ministro Milton de
Moura França, é deses-
timular a apresentação de
recursos protelatórios,
usados somente para adiar
ao máximo o pagamento
de verbas trabalhistas.
"Isso deve gerar uma maior
celeridade no Judiciário
trabalhista", diz. De acordo
com o ministro, em 2009,
por exemplo, dos 142.650
agravos de instrumento que
entraram no TST, apenas
5% foram acolhidos. Para

pedir que os ministros do
TST reavaliem a decisão de
um tribunal regional, a
empresa deve depositar um
montante pro-porcional ao
valor da causa - máximo
de R$ 11.243,81. Se o
pedido for negado e a
empresa insistir, passa a
ter de pagar mais 50% do
valor desse depósito. "Só
em maio, quatro mil
agravos não t inham
condições de viabilidade",
afirma o ministro.

Fonte: Valor Econômico

A MAN Latin America
patrocina o projeto
“Paraíba do Sul: um
rio de histórias”.
Oitenta professores
das redes municipais

Paraíba do Sul:
Um rio de histórias

e estaduais do Rio de
Janeiro estão rece-
bendo treinamento
sobre como ensinar a
preservação ambiental
do Rio Paraíba do Sul.

A MAN está patroci-
nando a primeira Esco-
linha de Remo da
região Sul Fluminense.
O projeto contribui para
a integração social de
222 jovens da rede
pública de ensino da
cidade, com faixa etária
entre 14 e 18 anos,
além da conscienti-

Escolinha de Remo em
Resende, sob

patrocínio da MAN
zação ecológica, atra-
vés da preservação do
Rio Paraíba do Sul. As
inscrições já estão abertas
desde o dia 5/7 e as aulas
começarão na primeira
quinzena de agosto.
Sendo que 10% das va-
gas serão direcionadas
a pessoas com neces-
sidades específicas.


