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Sindicato participa de evento que
anuncia novos investimentos da
indústria automobilística no Estado

A direção do Sindicato dos Metalúrgicos
participou nesta quinta-feira (05/12), junto ao
governo do Rio e a empresa Jaguar Land Rover,
da assinatura do memorando de intenções para
a construção da primeira fábrica da marca nas
Américas, em Itatiaia, no Médio Paraíba.

Com investimentos de R$ 750 milhões até
2020, a fábrica deve gerar cerca de 400
empregos diretos e produzir 24 mil veículos por
ano. A previsão é que o número de empregos
dobre até o final da década. O grupo também
vai atrair uma rede de fornecedores para
atender a produção, gerando ainda mais postos
de trabalho na região.

As obras terão início em meados de 2014 e
os primeiros veículos deverão sair das linhas de
produção no início de 2016. Assim como foi feito
na ocasião da implantação de outras fábricas do
setor automobilístico no Estado, o governo
enviou para a Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro (Alerj) um projeto de lei para
possibilitar a cessão do terreno e deferimento do

Sindicato comemora novos postos
de trabalho para o Sul Fluminense
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Renato Soares elogia investimentos do
governo na região

ICMS. A Alerj espera aprovar o
documento em uma semana.

O projeto para trazer o grupo
britânico para o Rio foi elaborado
durante 18 meses. Para o
presidente do sindicato, a vinda de
uma organização tão importante
para o Brasil transforma o Rio no
segundo maior polo automotivo do
Brasil.

Renato Soares e Bartolomeu,
representantes da empresa e o
governador do estado
comemoram o sucesso do
lançamento
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Últimos dias para
retirada das

cartelas e você
pode ser um

ganhador

Sede do sindicato, em Resende
Sede do sindicato, em Volta Redonda
Sede do sindicato, em Barra Mansa

E nas seguintes empresas:

MAN - 4ª e 5ª feira - dias 18 e 19/12:  a partir das 11h
MA Automotive - 5ª feira - dia 19/12: a partir das 12h

Bentler - 5ª feira - dia 19/12: a partir das 12h
BMB - 5ª feira - dia 19/12: a partir das 12h
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RECESSO DO SINDICARECESSO DO SINDICARECESSO DO SINDICARECESSO DO SINDICARECESSO DO SINDICATOTOTOTOTO
NO PERÍODO DE 16/12 A 14/1, O SINDICATO ESTARÁ DE RECESSO. RETORNANDO SUAS ATIVIDADES A PARTIR DO DIA
15/1. SERÁ MANTIDA UMA EQUIPE AUTORIZADA A RECEBER SOMENTE A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS
DO FGTS E INSS ATÉ O DIA 20/12, ATÉ ÀS 16H, NA SEDE DA RUA GUSTAVO LIRA, 9 - CENTRO - VOLTA REDONDA.

Os trabalhadores e
aposentados já podem
buscar suas cartelas para
o Festival de Prêmios,
promovido pelo Sindicato
dos Metalúrgicos, em sua
4ª edição.

Serão entregues oito
pou-panças - com
prêmios de R$ 5 mil, R$
7 mil, R$ 10 mil, R$ 13
mil, R$ 15 mil e R$ 20
mil -, além de três carros
zero Km.

Nas palavras do presi-
dente, Renato Soares,

“Este é um dos momentos
mais esperados pelos
metalúrgicos. É quando o
sindicato cria a
possibilidade de surpreen-
der trabalhadores, que
passaram o ano inteiro
fazendo economia e
passando aperto, com
premiações inesperadas”.

A programação cul-
tural, este ano, será o
Grupo Raça Negra, com
grandes sucessos que não
vai deixar ninguém
parado.

LOCAIS DE DISTRIBUIÇÃO DAS CARTELAS:

Mais uma vez, este ano
podemos reafirmar o acerto na
nossa política de relacionamento,
contribuindo para a vinda de
novas empresas, com a geração
de novos postos de trabalho e,
consequentemente, o crescimento
e geração de renda para a região.

Reunimos e discutimos com
várias empresas do setor
automotivo, como a franco-japonesa
Renault Nissan e a sul-coreana
Hyundai Heavy Industries. Além de
outras, como ArvinMeritor, Maxion
e Suspensys, que já iniciam suas
operações no setor automotivo. Além
das empresas de autopeças como
Mitsui Steel, Yorozu, Tachi-S,
Kinugawa Rubber,  CalsonicKansei
e a Faurecia. E, mais recentemente,

Avanços e novos desafios
a Jaguar Land Rover, em Itatiaia,
que terá suas obras iniciadas neste
próximo ano. Sempre no sentido de
favorecer a geração de novos postos
de trabalho, preservando os direitos
dos trabalhadores já conquistados
por nossa gestão.

Acreditamos que para o próximo
ano as perspectivas serão favo-
ráveis. Sabemos que enfrentaremos
novos desafios, com as adver-
sidades de comportamentos das
novas empresas que estão
chegando e se instalando na região.
São coreanos, alemães, japoneses,
chineses, enfim, culturas que
teremos que aprender para que
possamos continuar o nosso trabalho
em defesa dos direitos e novas
conquistas para os trabalhadores.


