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Sindicato cobra da
MAN uma proposta
sobre mudança no
horário do 3º turno

O horário do 3º turno do
Consórcio Modular está
ficando insuportável. Os
trabalhadores estão recla-
mando direto com a direção
do sindicato alegando que
não estão mais aguentando
o horário, mesmo em se
tratando de uma jornada
reduzida. Na verdade, o
horário que inicia no domingo
às 20h e se encerra no sábado

seguinte às 6h30 é
pior do que o cum-
primento de uma
jornada de trabalho
normal, de 44 horas
semanais.

O sindicato já
vem cobrando da
empresa providên-
cias em relação aos
horários dos companheiros.
E afirma que já está na hora

da MAN apresentar alguma
proposta de mudança.

Os metalúrgicos e sócios
do sindicato terão mais uma
chance de serem premiados.

A direção do sindicato
vai realizar o “Natal do
Metalúrgico”, com sorteio
de um carro OKm, 10
prêmios de R$ 1 mil, 1
geladeira duplex, 1 fogão de
5 bocas, 1 máquina de lavar
de 10Kg e 1 TV LCD 32".

O trabalhador interessado
deve associar-se até o dia 31
de outubro para concorrer.

Natal do
metalúrgico
Festival de
prêmios

para sócios

TRABALHADORES DA PEUGEOT JÁ TEM DIREITO À
LICENÇA A MATERNIDADE DE 6 MESES

Na 6ª-feira (20), a
Peugeot assinou o termo de
adesão ao Programa Empre-
sa Cidadã, concedendo às
suas funcionárias os 6
meses de licença-mater-
nidade, na presença da
ministra-chefe da Secretaria
Especial de Políticas para as
Mulheres, Nilcéia Freire, e
do presidente do sindicato,
Renato Soares.

A abertura do evento foi
feita por Francisco Gati,
Gerente Geral de Recursos
Humanos da Peugeot, que
falou da importância da ajuda
do sindicato em sugerir esta
parte da pauta durante o
Acordo Coletivo de Trabalho.
Garantindo inclusive estender

o direito ao auxílio-creche,
que a empresa antes só
concedia às suas funcio-
nárias, aos trabalhadores,
pais de família, que depois
da assinatura do acordo
puderam contar com este
benefício.

Este dia foi bastante
comemorado, tanto pelas
trabalhadoras e pela direção
do sindicato, como também
pela ministra que falou du-
rante seu discurso dirigido
a um auditório com aproxi-
madamente 80 mulheres:
“este momento esta sendo
particularmente emo-
cionante para mim, já que
sou do Rio de Janeiro e,
enquanto fui reitora da

UERJ em Re-
sende, pude
part icipar da
criação deste
pólo indus-
trial”.  E conclu-
iu afirmando
que “este pro-
grama também
proporciona às
empresas deduções fiscais
da União, além de ser um
gesto exemplar, que deve
ser seguido por toda a
sociedade”.

Neste primeiro momento
serão 700 muheres bene-
ficiadas, já que este número
representa a quantidade de
funcionárias na Peugeot,
em Porto Real.

CONSÓRCIO MODULAR DA MAN

A ministra Nilceia Freire
fala para 80 funcionárias
da Peugeot

Francisco Gatti, Renato Soares
e a funcionária Cintia Regina
comemoram a conquista
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Veja como ficou a nova tabela que iniciou em
11/08/2010 e terminará em 30 de junho de 2011.
E é importante ressaltar que grande número de
trabalhadores recebem o abono direto na Conta

Corrente ou Conta Poupança da CAIXA ou através
do convênio PIS empresa na folha de pagamento.

O Ministério do
Trabalho divulgou a
nova tabela do PIS e
PASEP - 2010/2011

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO
DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

NASCIDOS EM RECEBEM A PARTIR DE RECEBEM ATÉ
JULHO 11 / 08 / 2010 30 / 06 / 2011
A G O S TO 18 / 08 / 2010 30 / 06 / 2011
SETEMBRO 25 / 08 / 2010 30 / 06 / 2011
OUTUBRO 14 / 09 / 2010 30 / 06 / 2011
NOVEMBRO 21 / 09 / 2010 30 / 06 / 2011
DEZEMBRO 28 / 09 / 2010 30 / 06 / 2011
JANEIRO 14 / 10 / 2010 30 / 06 / 2011
FEVEREIRO 21 / 10 / 2010 30 / 06 / 2011
MARÇO 28 / 10 / 2010 30 / 06 / 2011
ABRIL 11 / 11 / 2010 30 / 06 / 2011
MAIO 17 / 11 / 2010 30 / 06 / 2011
JUNHO 24 / 11 / 2010 30 / 06 / 2011

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

FINAL DA
INSCRIÇÃO

0 e 1
2 e 3
4 e 5
6 e 7
8 e 9

INÍCIO DE
PAGAMENTO

11 / 08 / 2010
17 / 08 / 2010
24 / 08 / 2010
31 / 08 / 2010
08 / 09 / 2010

ATÉ

30 / 06 / 2011
30 / 06 / 2011
30 / 06 / 2011
30 / 06 / 2011
30 / 06 / 2011

Eleições
2010

O Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul
Fluminense entra na
campanha pelo voto
consciente e eleições
limpas. É desta forma
que construiremos um

país melhor para
nossos filhos, nossos
netos e para todos.


