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Na último dia 31/10,
diretores do sindicato estiveram
reunidos com o presidente da
MAN Latin America, Roberto
Cortês, para discutir as
perspectivas da empresa - novos
investimentos até 2016 -, além
de questões pertinentes aos
trabalhadores.

O sindicato aproveitou a
oportunidade para reivindicar o
pagamento de um abono
salarial como forma de
reconhecimento à dedicação e
ao bom desempenho dos
funcionários.

O presidente da MAN disse
que apesar das dificuldades
enfrentadas no mercado de
caminhões e ônibus, que, muitas

Sindicato reivindica
abono de R$ 800

vezes, vem reduzindo a semana
de atividades na fábrica para o
trabalhador, e férias coletivas já
confirmadas para dezembro, a
MAN continua na liderança de
mercado. E isso, segundo suas
palavras, “é um resultado que a
gente credita ao esforço de
todos e desempenho dos
trabalhadores”.

Assim, o presidente da MAN,
concordou com os argumentos
do sindicato e se comprometeu
em discutir o assunto dentro da
diretoria e parceiros.

O sindicato agradeceu em
nome dos trabalhadores e, mais
uma vez, ficou comprovado que
através de uma relação pautada
no diálogo entre o sindicato e

empresa é melhor caminho
mesmo nos momentos de
dificuldades, garantindo postos
de trabalho e novos benefícios.

“O nosso foco agora é torcer
para que haja uma alavancada
no mercado de caminhões
novamente para a retomada do
surgimento de novos postos de
trabalho para a nossa região, e
com ela a volta do 3º turno,
entre outros”, comenta o diretor
Bartolomeu Citeli. E concluí:
“Este é o objetivo de todos que
tem o compromisso com o
crescimento da nossa região e
do nosso país. Diferentemente
daqueles que ficam pelos
corredores fazendo fofoca e
torcendo contra”.

Lineu Takayama (diretor de RH da MAN),
Andre (diretor do sindicato), Edmilson e
Bartolomeu  (diretores do sindicato),
Roberto Cortes (presidente da MAN), Silvio
Campos, José Eli e Jovelino  (diretores do
sindicato) e Fernando Ferreira (Supervisor
de Relações Trabalhistas da MAN)
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Sindicato parabeniza  Governo do
RJ por incentivos fiscais na região

O sindicato esteve na
última 4ª feira (23/10) na
cerimônia de renovação
da frota e anúncio de
novos investimentos do
Governo do Estado na
MAN Latin América.
Durante o evento foi
lançado o Programa de
Incentivo à Modernização,
Renovação e Susten-

A direção do sindicato
vem cobrando da empresa
as promessas de implan-
tação do PCS (Plano de
Cargos e Salários) dos
trabalhadores e, final-
mente, a partir de janeiro
os trabalhadores já
poderão contar realinha-

JSL implantará Plano de Cargos e
Salários a partir de janeiro

Vem ai
Festival
de Futebol

ASSÉDIO MORAL
O sindicato continua recebendo denúncias de
assédio moral nas empresas da região, que vêm
demonstrando o despreparo total por parte dos
seus encarregados, líderes e coordenadores.

AKC
Mais reclamações denunciam que os trabalhadores

da AKC estão tendo que empurrar cabine. Será que
é problema de equipamento ou alguma chefia que
está querendo produção a qualquer custo. Caso
continue, assim que o trabalhador receber este tipo
de comando, deve entrar em contato imediatamente
com o sindicato. “Vamos pegar o malfeitor com
a boca na botija!”.

JSL

CONVÊNIO COM O SESI
Os trabalhadores querem saber quando

poderão contar com o convênio do SESI.

APADRINHAMENTO
E outro problema na JSL é o apadrinhamento e o

favoritismo de alguns trabalhadores em detrimento
de outros. Está todo mundo reclamando desta prática
ultrapassada que algumas chefias da empresa vêm
adotando. O sindicato alerta que este tipo de conduta
profissional pode também trazer prejuízos para a
própria empresa e dificultar as relações de trabalho.

Já está marcado para o dia 30 de novembro o Festival
Anual de Futebol promovido pelo Sindicato para os
trabalhadores. Os interessados deverão se inscrever através do
e-mail: sindmetalresende@ig.com.br ou entregar a relação
para um dos diretores do sindicato (Bartolomeu ou André).

Como todos os anos, o sindicato promove a sua tradicional
confraternização de final do ano para os trabalhadores que
são associados, com torneio de futebol de campo, sorteio de
brindes e um saboroso churrasco.

O sindicato conta com a participação de todos.

tabilidade da Frota de
Caminhões do Estado,
que tem como objetivo
reduzir a idade média dos
veículos circulando e prevê
a substituição de 40 mil
caminhões em cinco anos.
Na opinião do sindicato,
este tipo de iniciativa
melhora as perspectivas
do setor na região.

mento e enquadramento
de seus cargos e funções.

O sindicato estará
aguardando o resultado
que, na prática, deverá
trazer benefícios finan-
ceiros para os trabalha-
dores, que também deve-
rão fazer a sua parte.


