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MAN irá dobrar produção
e gerar mais empregos

A MAN Latin America anunciou
que irá dobrar sua capacidade de
produção de caminhões leves em
Resende, alcançando a marca de
140 mil veículos em até quatro anos.
A expansão da fábrica foi
confirmada pelos ministros do
Desenvolvimento, Indústria e
Comércio, Fernando Pimentel, e da
Ciência e Tecnologia, Aloizio
Mercadante, após audiência com
a presidenta Dilma Rousseff. O

investimento, calculado em R$ 1
bilhão nos próximos cinco anos,
deve resultar na geração de 3,5 mil
empregos.

O presidente da MAN Latin
America, Antonio Roberto Cortes,
explicou que os investimentos na
fábrica de Resende  incluem, além
da expansão da capacidade
produtiva, o desenvolvimento de
novos produtos e modelos, e de
novas tecnologias menos poluentes.

Terceiro Turno, Férias Coletivas,
Horas Extras e Abono

Com anuncio de novos inves-
timentos na fabrica de Resende, que
a tendência é dobrar sua capa-
cidade de produção de caminhões
leves. Significa que a médio e longo
prazo teremos muito que comemo-
rar com a geração de milhares de
novos empregos.

O problema é que, com a
entrada do motor Euro 5 em
janeiro, que irá atender a atual
legislação ambiental, poluindo
menos, a queda de produção será
eminente, podendo gerar ociosi-
dade temporária de mão de obra
dentro da empresa. O Sindicato,
através do Deputado e Presidente

da Força Sindical, Paulinho Pereira,
está conversando com o governo
pela redução de  alguns impostos
para que o preço dos caminhões
com o Euro 5 seja competitivo.

Os trabalhadores do Terceiro
Turno estão com seus contratos por
tempo determinado  para se encer-
rarem. Já deixamos bem claro para
a direção da empresa que quere-
mos estes contratos prorrogados.

As férias coletivas devem ser
adiadas, devido aos problemas
que citamos. Estamos conversando
com a direção da empresa sobre
alternativas para evitar desliga-
mentos, pois na hora do pique de

Esses tem sido principais assuntos abordados dentro da fabrica nos últimos dias entre os
trabalhadores, que a todo o momento perguntam se vai acabar o terceiro turno, se teremos férias

coletivas este ano, as horas extras vão continuar e o abono vem este ano?
produção os trabalhadores sempre
deram e continuam a dar seu suor.
Não é porque irá acontecer uma
transição agora, para motores
mais sofisticados, que a empresa
pode descartar assim sua mão de
obra. Sobre o abono, vamos atrás!
Esse é um compromisso do Sindicato
com os trabalhadores que mantém a
MAN pelo nono ano seguido como
líder no mercado nacional.

Por enquanto há muito boato, mas
esse ano não pode ser igual àquele
que passou, tem que ser melhor! É com
esse pensamento que nós Sindicato e
Comissão de Fábrica vamos nos reunir
com as empresas nos próximos dias.

Trabalhos aos sábados: como temos recebidos várias reclamações de trabalhadores, por trabalharem
sábados consecutivos, talvez teremos que acordar com as empresas mais alguns sábados até o final do ano,
pois os atuais motores Euros 3 poderão ser fabricados só até o dia 31 de dezembro, e vendidos no mercado
nacional até o final de março de 2012. Ou seja, teremos talvez uma carga horária excessiva até o final do ano.



Festival de
futebol da MAN
No dia 20 de novembro, será re-

alizado o Festival de Futebol dos tra-
balhadores do Consórcio Modular,
de Resende. Todos os trabalhadores
sindicalizados podem participar.
Monte seu time e se inscreva!

As inscrições vão de 03 a 11
de novembro, e podem ser feitas
na sala da comissão de fábrica ou
na sede do Sindicato, em Resende.Uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos.

Todas as quartas, de 7h30 às 8h, na Rádio Agulhas Negras (Am 640KHZ).
Contato pelo telefone -  24 3355-0733 ou pelo email:

agulhasnegrasam@resenet.com.br

Programa A VOZ DO METALÚRGICO

Auxílio-doença
sem perícia

O INSS informou que imple-
mentará, até fevereiro de 2012, um
projeto-piloto de concessão de
auxílios-doença por até 60 dias, sem
a necessidade de se passar por uma
perícia médica. O direito ao
benefício dessa forma será
concedido a quem tem, pelo
menos, dois anos de contribuições
— sem interrupção — até o mês
anterior ao pedido.

O prazo muda apenas no caso
dos contribuintes individuais, que
precisarão contar com os dois anos
de contribuição, sem interrupção, no
período de até 50 dias anteriores
ao requerimento do auxílio.

O segurado precisará, ainda,
emitir um atestado eletrônico no
sistema do instituto, no máximo, 30
dias antes do requerimento.

Lista de doenças - O projeto
diminuiria as filas nos postos do
INSS e poderia permitir aos peritos
fazer o trabalho de fiscalização dos
benefícios. Números do governo
mostram que quase metade dos
auxílios se encaixa no prazo de 60
dias. São casos como o de
recuperação de pequenas cirurgi-as,
fraturas simples) e condições
inflamatórias, como tendinite.

BBS

O presidenre do Sindicato dos Metalúrgicos, Renato Soares, esteve na fábrica na semana passada
conversando com os trabalhadores da linha de produção. Na ocasião foram feitas diversas reclamações:

Recebemos reclamações de que o encarregado do 2º turno tem feito pressão psicológica nos
trabalhadores. Atitudes assim são Assédio Moral e não hesitaremos em prestar queixas!

Maxion

Os trabalhadores da fábrica reclamam dos sábados consecutivos de trabalho, que impedem que o
trabalhadortenha qualidade de vida com sua família.  Vamos conversar com a empresa.

Sábados Consecutivos

Fale com o Presidente!
O Sindicato dos Metalúrgicos tem agora um canal direto de comu-

nicação entre você, trabalhador, e o Presidente do Sindicato. Há no
nosso site um link “Fale com o Presidente”. Mande um e-mail para:
presidencia.smsf@terra.com.br. ou acesse: www.sindmetalsf.org.br

Campanha de doação de sangue na BBS
Em setembro, a empresa BBS iniciou uma campanha de doação de

sangue junto aos seus trabalhadores, para ajudar o Núcleo de
Hemoterapia de Resende. A campanha acontece todas as quintas-feiras
e cada semana um grupo de 10 colaboradores voluntários fazem sua
doação. O Sindicato parabeniza os envolvidos e doadores pela iniciativa!

O pessoal que trabalha em áreas de risco, como eletricistas, reclamamam que não recebem o
adicional de periculosidade e insalubridade. É bom que as empresas revejam seus laudos técnicos

para não prejudicarem o trabalhador.

Periculosidade e Insalubridade

Os trabalhadores criticaram o Pllano de Cargos e Salários, reivindicando por melhores
salários. Reclamaram diretamente dos abusos de um coordenador, do qual ainda não

revelaremos o nome, que “esculacha” o trabalhador. Se queixaram da queda na qualidade
do jantar, no qual “o feijão é pura água”. E informaram das ameças de demissão caso se

recusem a trabalhar aos sábados.


