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O Supremo Tribunal Federal (STF)
começou a julgar nesta semana se
o trabalhador que usa equipamento
de proteção individual (EPI) em
condições insalubres tem direito à
aposentadoria especial. Depois de
um voto contrário do relator, ministro
Luiz Fux, a análise do caso em
repercussão geral - sobre exposição
a ruído - foi interrompida por um
pedido de vista do ministro Roberto
Barroso.

No caso, o trabalhador desenvolveu
suas atividades entre 2002 e 2006
em ambiente com ruído em níveis
superiores a 90 decibéis e recebeu
equipamento de proteção individual.
O caso chegou ao Supremo por
meio de recurso do INSS contra
acórdão da 1ª Turma Recursal da
Seção Judiciária de Santa Catarina.

A segunda instância entendeu que o
uso de equipamento de proteção
individual, ainda que elimine a
insalubridade, em casos de exposição
a ruído, não descaracterizaria o
tempo de serviço especial prestado.

Para o INSS, porém, estando patente
e confirmada a eficácia do equi-
pamento de proteção distribuído, o
trabalhador não teria direito ao
benefício.

STF julga
concessão de
aposentadoria

especial

Diante da crise no setor automotivo,
a Nissan procu-rou o sindicato para
falar sobre a necessidade de
redução da produção. Depois de
muita conversa, meses atrás, a
montadora e o sindicato chegaram
a um day-off, utilizando o banco
de horas,  para o ajuste na
produção. Em seguida, anteci-
pação e concessão de férias
coletivas e, por fim, programação
de novas férias coletivas para o
período do Natal e Réveillon.

Porém, o mercado demandou
novas medidas, com um novo

Nissan adere ao
lay-off e sindicato
garante benefícios

ajuste na produção e conse-
quente redução da mão de obra.
Após muita negociação e
pressão do sindicato, a Nissan
cedeu e aderiu ao lay-off, que
consiste na suspenção tem-
porária de 290 contratos de
trabalho, com a manutenção dos
benefícios e salários integrais dos
trabalhadores.

O sindicato estará realizando uma
assembleia amanhã, dia 9/9, às
6h, na portaria de chegada dos
ônibus, para esclarecer as dúvidas
dos funcionários.

ASSEMBLEIA AMANHÃ, DIA 9/9, ÀS 6H, NA
PORTARIA DE CHEGADA DOS ÔNIBUS
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1ª parcela da PPR será
paga no dia 30/9

Está garantido o pagamento
da primeira parcela do PPR
(Programa de Participação
nos Resultados) para os
trabalhadores da Nissan, e
será no próximo dia 30 de

setembro.
O valor a ser pago é de R$
2.250 e também será
depositado para os
trabalhadores que estiverem
no lay-off.


