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RESENDE, 16/6/2015. Boletim nº 1225.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

 Nissan entrará
em férias coletivas

70% dos trabalhadores da fábrica de
Resende ficarão de férias por 17 dias

Acesse o novo site do sindicato:
www.sindmetalsf.org.br

Setor Automotivo

A crise econômica do país
atingiu a recém instalada fábrica da
Nissan na região. O sindicato e a
empresa entraram num acordo e
decidiram que, neste momento, a
melhor solução para os funcionários
da montadora japonesa é as férias
coletivas.

Essa medida, valerá de 24/6
a 10/7,vai atingir pelo menos 70%
do quadro de funcionários da
empresa, o que corresponde de 900
a 1.100 trabalhadores. O
administrativo e a manutenção serão
os setores que continuarão
trabalhando neste período.

Os funcionários vão receber
todos os direitos trabalhistas de férias.
Para o sindicato, a manutenção dos
empregos é a prioridade neste
momento de instabilidade econômica.

Assédio moral é
CRIME!

Um novo supervisor da Nissan, que veio da
fábrica da GM de São José dos Campos-SP, estaria
humilhando e menosprezando funcionários da linda
de produção da fábrica de Resende, extrapolando o
seu poder.

Para o sindicato, isso se chama assédio moral,
o que é crime! Se a empresa não tomar nenhuma
providência com esse novo supervisor, o sindicato vai
denunciar o fato à Gerencia Regional do Trabalho e
ao Ministério Público do Trabalho.

Com a palavra, Nissan...Com a palavra, Nissan...Com a palavra, Nissan...Com a palavra, Nissan...Com a palavra, Nissan...
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Precarização da mão de obra. Assim o
sindicato avalia a PL 4330 (Terceirização). Para
evitar as perdas trabalhistas, o órgão sindical
convidou os senadores do estado do Rio para
conversarem com os metalúrgicos.

 Crivella já esteve na sede do sindicato

e garantiu que votará contra o projeto de
lei. O próximo parlamentar a visitar a sede
do sindicato será o senador Lindberg Farias
no dia 19 de junho, sexta-feira, às 10 horas.
O sindicato vai cobrar um posicionamento
do parlamentar sobre a PL 4330.

Sindicato realiza campanha
contra terceirização

VSB reage
à crise e
afasta

metade do
funcionários

A Vallourec & Sumitomo
Tubos do Brasil (VSB), fabricante
de tubos de aço que opera no
município de Jeceaba (MG), vai
suspender o contrato de trabalho
de 1,1 mil funcionários, o que
significa metade de seu quadro de
pessoal. A empresa afirma que a
medida é uma resposta ao
“cenário econômico mundial” e
uma forma “enfrentar a forte
retração na demanda por tubos
de aço sem costura, privilegiando
a manutenção dos contratos de
trabalho”.

A suspensão, chamada de
“layoff ”, vai durar até cinco
meses, conforme negociação
firmada com o Sindicato dos
Metalúrgicos de Ouro Branco,
Congonhas, Jeceaba e Base. A
medida deve começar a entrar em
vigor na segunda semana de
junho. Pelo acordo, segundo o
sindicato, os trabalhadores terão
seis meses de garantia de
emprego após o término da
suspensão.

Na última quarta e quinta-
feira (11e 12/6), aconteceram as
eleições para a Cipa (Comissão
Interna de Prevenção a Acidente)
da Nissan. Do total de 19
candidatos, quatro foram eleitos
como titulares e outros três como
suplentes. O sindicato parabeniza
todos os participantes e espera que
os eleitos fazem um bom trabalho
na área de segurança e saúde
ocupacional em prol dos
funcionários da montadora
japonesa.

Novos membros da CIPA

Crise muda ranking dos carros
A crise deu uma nova

cara ao mercado de
automóveis no Brasil. Quem
se acostumou a ver Gol e Uno
compor por muitos anos o trio
de frente dos carros mais
vendidos no país agora se
depara com Onix, da General
Motors (GM), e HB20, da
Hyundai, ocupando essas
posições - ainda que o Palio
continue defendendo a
liderança conquistada no ano
passado.

Resultados apurados
até maio mostram que, em
geral, as marcas posicionadas
em gamas mais sofisticadas do
mercado estão conseguindo
atravessar melhor o período de

turbulência, assim como aquelas
que têm lançamentos a oferecer
a um público desejoso por
veículos modernos tanto em
design como em tecnologia

De um lado, a situação
reflete restrições de crédito, juros
mais altos e fim de incentivos
fiscais. De outro, mostra que,
mesmo na crise, o consumidor
ainda tem apetite por
novidades, o que explica um
carro como o HR¬V, da Honda,
ter lista de espera superior a três
meses e, mesmo com preços a
partir de R$ 70 mil, estar entre
os 26 modelos mais emplacados
do ano em pouco mais de dois
meses de venda. As informações
são do jornal Valor Econômico.


