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Sindicato e CSN fazem reunião
de esclarecimento de pauta

|CAMPANHA SALARIAL 2014|

Sindicato prestigia inauguração
da planta da Nissan em Resende

O presidente do Sindicato dos
Metalúrgicos, Renato Soares, participou
da inauguração da fábrica da Nissan.
O evento, que aconteceu na terça feira
(15), em Resende, foi bastante
aplaudido pelos trabalha-dores já que
deverá gerar em torno de 2 mil novos
empregos na região, já que a empresa
já atraiu 10 fornecedores.

A fábrica de Resende é a segunda
da Nissan no Brasil. A primeira planta
instalada é a do Paraná, que produz
os modelos Frontier e Livina. E a de
Resende, que teve um custou R$ 2,6
bilhões, deverá produzir 200 mil

automóveis por ano e não só montará
o veículo como também produzirá o
motor. Inicialmente, será fabricado
apenas o modelo March. E a ideia é
produzir futuramente também o
modelo Versa. Segundo o presidente
da Nissan, Carlos Ghosn, a produção
começará com 60% de componentes
brasileiros. “Nossa intenção é chegar
a 80% em 2016 e continuar
aumentando”, disse o executivo
durante a inauguração da fábrica.

O secretário estadual de Desenvol-
vimento Econômico, Júlio Bueno, disse
que a fábrica é importante porque

demonstra uma diversificação
econômica do Rio de Janeiro e reduz a
dependência do estado do petróleo.
“O petróleo fará o Rio crescer nos
próximos 30 anos. O Brasil sairá de 2
milhões de barris por dia para 5 milhões
até 2035. Mas isso não basta. O Rio
precisa ser além do petróleo”, disse
Bueno. A secretaria estima arrecadar
R$ 240 milhões por ano, em Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e Prestação de Serviços,
com a operação da planta.
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Os trabalhadores relacionados
abaixo ainda não compareceram ao
sindicato para receberem seus alvarás
do processo “Hora de Refeição”, da
CSN. O departamento jurídico pede
aos colegas que ajudem na
localização dessas pessoas:

CS37570 JOSÉ ANTÔNIO ROSA
CS40357 CELSO FRANCISCO DE SOUZA
CS52510 ARTHUR DE FIGUEIREDO CORREA

Renato Soares e

demais autoridades

apertam o botão

simbolizando o

início da produção

na fábrica

Ontem (24/4), o Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense se
reuniu com a CSN para esclarecer
os itens da pauta de reivindicações
desta Campanha Salarial, que foi
entregue à empresa no dia 28/3.
O presidente Renato Soares e
demais diretores presentes
explicaram aos representantes da
empresa cada item definido na

pauta, elaborada através de uma
pesquisa feita com os traba-
lhadores da empresa.

Agora, é preciso aguardar que a
CSN marque outra reunião para
iniciar a negociação. Espera-se que
este ano a empresa se sensibilize
com a defassagem salarial da nossa
região e apresente avanços nas
cláusulas econômicas e sociais.

NOTA DE
FALECIMENTO

É com muito pesar que
informamos que o diretor do
Sindicato, sr. Ilson da Silva
Coelho, o “Ratão”, veio a
falecer ontem (24/4) por
falência múltipla de órgãos.

O velório será às 10h de
hoje, na Rua 41B, nº 5, no
Bairro Sessenta. O enterro será
em Barra Mansa.
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Nova gasolina brasileira
reduz gastos com o carro
Desde primeiro de janeiro, quem
escolhe a gasolina começou a
cuidar melhor do seu carro. O
combustível passou a poluir menos,
deixou os motores mais eficientes
e isso refletirá em uma manutenção
mais barata no futuro. Isso vale
para todos que têm carro a gasolina
(ou usam o combustível fóssil nos
modelos flex). Até aquele vizinho
desleixado passou a preservar
melhor seu automóvel após o início
da comercialização da nova
gasolina no Brasil.

Refinada pela Petrobras e

revendida no País inteiro, a nova

gasolina "judia" menos do motor e

aproxima o Brasil do que é

oferecido nos mercados europeus.

Com o teor de enxofre menor,

haverá uma melhoria no nível de
emissões e no consumo de gasolina
e a carbonização dentro do motor
também será reduzida.Na prática,
você precisará ir menos ao posto
de combustível, seja para abastecer
ou trocar o óleo.

A mudança silenciosa e gradual —
que marcou o início de 2014 — é
fruto de uma nova legislação, que
obrigou a redução drástica no teor
de enxofre da gasolina. Até o fim
de 2013, era permitido um
combustível com até 800 ppm
(partes por milhão) do fétido

elemento químico. Agora, o

máximo de enxofre tolerado na

gasolina é de 50 ppm, resultando

em diversas melhorias — inclusive

para o bolso do consumidor.
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O SINDNAPI (Sindicato Nacional
dos Aposentados, Pensionistas e
Idosos), em parceria com a ITALUIL
(Central Sindical Italiana), está
cadastrando um banco de dados
de italianos e descendentes. O
objetivo é implantar uma secretaria
dos italianos no polo do
SINDNAPI em Volta Redonda, que
oferecerá serviços e projetos  em
diversas áreas.

Se você é de família italiana e
deseja se cadastrar, envie um e-
mail para sindnapivr@hotmail.com
com seu nome completo e
telefone. O SINDNAPI-VR fica na
Rua 15 , nº 10,  Conforto.


