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O mês de outubro tem sido de
comemoração de novos investi-
mentos no Sul Fluminense. No dia
06, a montadora franco-japonesa
Nissan-Renault assinou documento
para instalação de uma fábrica em
Resende. O Presidente do Sindi-
cato, Renato Soares, esteve
presente à cerimônia, no Palácio
Laranjeiras, no Rio de Janeiro.

“É um grande passo para nos-
sa região, não apenas na gera-
ção de empregos, mas em quali-
ficação profissional. O SENAI já
assinou contrato com a monta-
dora para qualificar mão de obra
para a fábrica, na ordem de 1,7
mil trabalhadores”, comemora
Renato. O investimento da Nis-
san será de R$ 2,6 bilhões, as
atividades da fábrica começam
no primeiro semestre de 2014,
com a expectativa de geração de
dois mil empregos diretos e
indiretos.

O Brasil é o quarto maior mer-
cado mundial no ramo automo-
bilístico e o terceiro maior consu-

Filiado a:

Primeiro a HYUNDAI em Itatiaia,
e agora a NISSAN em Resende

Renato conversou com o presidente da Nissan e com o governador Sérgio
Cabral sobre os novos investimentos na região

O prefeito de Itatiaia, Luis Carlos Ypê, agradeceu ao presidente do Sin-
dicato pelo apoio na busca de oportunidades para o Sul Fluminense

midor de carros da Renault, as ex-
pectativas é que até o final do ano
suba para a segunda posição –
atrás apenas da França.

Renato aproveitou a cerimônia
para se aproximar do empresário
Eike Batista e falar da situação de
Volta Redonda, que também pre-
cisa de mais investimentos e gera-
ção de empregos. “O homem mais
rico do país e 4º do mundo esta-
va disposto a ouvir as necessida-
des dos trabalhadores de Volta Re-
donda, já o presidente da CSN
(Benjamin Steinbruch) só encon-
trou comigo três vezes nos meus 4
anos de mandato”, disse.

No dia 07, fo i a vez da
coreana Hyundai confirmar sua
instalação em Itatiaia, através do
lançamento da pedra fundamen-
tal da fábrica de máquinas para
construção pesada, primeira da
empresa fora da Ásia, com in-
vestimento de US$ 150 milhões,
gerando até 1,5 mil empregos.
A construção fica pronta em
2012, na altura do km 316 da

Via Dutra, em uma área de 550
mil metros quadrados. Estima-se
uma produção anual de até
cinco mil unidades.

Na cerimônia de lançamento,
o governador Sérgio Cabral
anunciou ainda a expansão da
fábrica de caminhões e tratores
da Volkswagen (MAM Lat in
America), que fica em Resende.
Renato afirma que esses novos
invest imentos permit irão o
crescimento de toda a região: “A
vinda da Nissan e da Hyundai é
importante para todo o Sul
Fluminense, pois com a geração
de tantos empregos diretos e
indiretos, toda a cadeia produtiva
será ampliada”.

Renato teve a oportunidade de conversar com
o empresário Eike Batista sobre o potencial do
Sul Fluminense. Quem sabe o homem mais
rico do Brasil também não investe por aqui!



O Sindicato dos Metalúrgicos informa que o contrato de prestação de serviços advocatícios com
a Associação Nacional de Defesa dos Servidores Públicos (ANDESP), que foi contratada para ajuizar
ações acidentárias em face do INSS, foi rescindido no dia 26/09/11 e que a manutenção do
atendimento aos trabalhadores, realizado pela Dra. CIBELE CARVALHO BRAGA, permanecerá ativo
apenas para aqueles que já haviam ajuizado ações antes da data acima informada.

O Sindicato dos Metalúrgicos ainda informa que o atendimento prestado pelo seu próprio de-
partamento jurídico, especificamente na área previdenciária, continua mantido de igual forma,
ou seja, sem qualquer custo, assim como na área trabalhista. Qualquer esclarecimento procurar
os diretores Laércio, Sílvio ou Zé Eli.

Jurídico

A lei que amplia o aviso prévio dos
atuais 30 para até 90 dias passou a
valer na última quinta-feira (13/10). Os
trabalhadores passam, portanto, a ter
direito a três dias extras de aviso prévio
por ano trabalhado, até  o  limite de 90
dias.

O novo prazo vale quando o traba-
lhador for demitido, mas poderá ser exi-
gido pela empresa se o funcionário pe-
dir para sair.

Para ter direito aos 90 dias o traba-
lhador terá que ter trabalhado pelo me-
nos 20 anos na mesma empresa. De
acordo com o Ministério do Trabalho,
a lei vale para todos os trabalhadores
que estão na ativa e têm carteira
assinada.

Debate
A sanção presidencial não resolveu

a lacuna do texto que diz respeito a se
o benefício será retroativo aos traba-

Aviso prévio de até 90 dias entra em vigor

Festival de
futebol da MAN

lhadores demitidos nos últimos dois
anos.

O presidente da Força Sindical, de-
putado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP),
diz que a lei tem efeito retroativo, já que
dois anos é o prazo permitido para plei-
tear qualquer direito trabalhista.
Advogados trabalhistas, entretanto,
discordam. "Eu considero que não há
espaço para pedir indenização retroa-
tiva", diz Eli Alves da Silva, presidente
da Comissão de Direito Trabalhista da
OAB-SP.

Repercussão
Sindicatos afirmaram que a regra

desestimulará demissões e reduzirá a
rotatividade de trabalhadores em uma
empresa. Já entidades ligadas ao setor
patronal enxergam ao menos um efeito
colateral: o risco de crescimento da in-
formalidade diante de normas mais rí-
gidas para a empresa.

No dia 20 de novembro, será
realizado o Festival de Futebol dos
trabalhadores do Consórcio
Modular, de Resende.

Todos os trabalhadores sindicali-
zados 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.

Delegação brasileira faz
bonito na MAN Cup, na
Alemanha, e conquista
medalha de bronze.
Parabéns!

Convênio de
Internet

O convênio de internet com a
Superonda irá terminar no dia

30 de outubro. Para mais
informações ligar para (24)

2102-2823 ou 2102-2818.


