
No último dia 25/5, trabalhadores
da montadora Nissan aprovaram
a proposta para o Acordo Coletivo
de Trabalho 2016/2017.

A proposta aprovada foi a que
garante um  reajuste salarial de 5%
para trabalhadores diretos,
semidiretos e administrativos, com
limite salarial de R$ 7.000. Acima
desse valor salarial, o aumento fixo
será de R$ 350. O aumento será
retroativo a maio. O valor da  PPR
aprovado foi de até R$ 5.000 com
R$ 3.000 de adiantamento em 31
de julho de 2016; O Vale Mercado
receberá reajuste de 60%, com
valor mensal de R$ 320. O 13º
salário terá 50% de adiantamento
a ser pago dia 31 de julho de 2016.
O cartão farmácia será implemen-
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tado até agosto de 2016 (com
desconto em folha).

Quanto ao Banco de Horas/Dias,
foi aprovado o seguinte: zerar o
saldo de 8 dias acumulados nos
Days Off para os horistas. Crédito
de até 69 horas no Banco de Horas
dos funcionários mensalistas que
participaram dos Days Off.

Também ficou garantida uma carga
extra no valor de R$ 200.

Portanto, até o dia 3/6, o
trabalhador vai receber R$ 640 de
carga no cartão alimentação - R$
200 de carga referente ao mês de
junho, R$ 120 da diferença
retroativa a maio, R$ 120 da
diferença retroativa a junho e mais
R$ 200 referente a carga extra.

>PALAVRA DO PRESIDENTE<

O projeto de lei nº 4.330/04, que
trata da regulamentação da
terceirização, já aprovado pela
Câmara, poderá entrar na pauta do
Senado nas próximas semanas. Ele
aguarda apenas a apreciação de
requerimento que solicita a
tramitação conjunta deste com os
demais projetos que versam sobre
o mesmo assunto - PLS 300/15,
447/11 e 87/10.

A matéria está na Comissão Espe-
cial do Desenvolvimento Nacional
sob a relatoria do senador Paulo
Paim (PT-RS), que ainda não
apresentou parecer.

É preciso que todos nós sindicalistas
e trabalhadores estejam mobilizados
e pronto para o combate. Se passar
no Senado, a nova lei abre as portas
para que as empresas possam
subcontratar todos os seus serviços.
Assim, os trabalhadores são mais
expostos a violações como
exploração de trabalho análogo ao
escravo, calotes de salários, riscos à
sua saúde e jornadas excessivas.

Usada pelas grandes empresas
para reduzir a folha de pagamento,
a terceirização tem impacto nega-
tivo para os trabalhadores. De
imediato, vai diminuir o número de
empregos, aumentar riscos de
acidente e vai trazer ainda mais
dificuldades para negociação com
o patrão.

Vamos nos manter mobilizados!

Forte abraço

Silvio Campos - presidente

Fantasma da
terceirização

volta a rondar
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Trabalhadores estão correndo o sério
risco de perder seus direitos
conquistados ao longo de tantos anos
de lutas históricas no país. Vários
desses direitos estão ameaçados pelo
projeto de regulamentação de
terceirização, que amplia a
desigualdade hoje já vivida por mais
de 12 milhões de trabalhadores
contratados de forma indireta.

Outras preocupações são com a
possibilidade de negociação direta
entre patrão e empregado e a
prevalência do “negociado sobre

o legislado”. Segundo os
especialistas, o que está se
deliberando é pela formalização do
desequilíbrio entre o capital e o
trabalho e o enfraquecimento do
tecido de proteção social dos
trabalhadores.  

A reforma da Previdência Social
também tem pontos importantes
que podem mudar. A instituição da
idade mínima para a aposenta-
doria deverá retardar a apo-
sentadoria de milhares de brasi-
leiros. A idade sugerida é de 70

anos para mulheres e 75 anos para
homens.

Não se pode perder de vista que
todo e qualquer direito aplicado ao
trabalhador deve ser no sentido de
melhorar a sua condição social e
não a de prejudicar.

O que o atual governo golpista,
que está rodeado de uma equipe
de ministros corruptos, é atender
aos caprichos dos empresários. A
crise financeira não pode servir de
pretexto para retirada de direitos dos
trabalhadores.

Governo interino coloca
em risco direitos dos

trabalhadores


