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NISSAN

Governo interino
coloca em risco os

direitos trabalhistas
A classe trabalhadora está
correndo 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 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 também tem pontos importantes que
podem mudar. A instituição da idade mínima para a aposentadoria
deverá retardar a aposentadoria de milhares de brasileiros. 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 governo não pode atender aos caprichos dos empresários. E a
crise financeira não pode servir de pretexto para retirada de direitos
dos trabalhadores.

ASSÉDIO MORAL É CRIME

Previdência ameaçada

Negociado acima de legislado preocupa muito sindicato

Exposição dos trabalhadores a situações humilhantes
e constrangedoras, repetitivas e prolongas durante
a jornada de trabalho. Assim é definido o assédio
moral, do qual muitos trabalhadores são vítimas.

Tão antigo quanto trabalhar, ‘tema’ só ganhou uma
repercussão maior após ter sido explorado pela mídia.
O crime pode gerar dois anos de reclusão ao
acusado. DENUNCIA AO SEU SINDICATO!
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DESCONTO DE 30% PARA
SINDICALIZADOS NOS TRATAMENTOS

DE: CIRURGIA ORTOGNÁTICA,
CIRURGIA DE ATM, FRATURAS DA

FACE, CISTOS E TUMORES
MAXILARES, RECONSTRUÇÃO DE

FACE, DENTES INCLUSOS,
ENXERTOS ÓSSEOS

IMPLANTES
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O governo pedirá à Argentina um
“waiver” para evitar a aplicação
de multas pesadas às montadoras
instaladas no Brasil que exportam
automóveis para o mercado
vizinho. As fabricantes brasileiras
têm ultrapassado os atuais limites
fixados no acordo automotivo em
vigência entre os dois países. Para
cada dólar importado da
Argentina em automóveis e
autopeças, o Brasil pode
embarcar até US$ 1,5 sem a
cobrança de tarifas. Essa relação
é conhecida no setor como índice
“flex” e busca evitar um grande
desequilíbrio no comércio
bilateral. Tudo o que excede o
“flex” está sujeito ao pagamento
da alíquota de 35% imposta a
fornecedores que não têm acordos
com o Mercosul.

Brasil excede
cota de acordo

automotivo

Junho foi mais um mês fraco nas vendas de automóveis, com o
mercado mantendo-se no pior patamar em uma década. Números
preliminares mostram que, entre carros de passeio, utilitários
leves, caminhões e ônibus, os emplacamentos estão 20,4% abaixo
de junho do ano passado. Por enquanto - faltando ainda calcular
as vendas de ontem e de hoje -, os volumes acumulados desde
janeiro mostram queda de 25,7%.
Como vem acontecendo desde o início do ano, as concessionárias
continuam vendendo menos de 8 mil carros a cada dia que
abrem as portas, numa estabilização do ritmo diário que, na
visão da maioria dos executivos dessa indústria, indica que o
mercado chegou finalmente ao “fundo do poço”. A dúvida entre
eles é quando se iniciará uma recuperação que tende a ser lenta.
Alguns analistas falam em até dez anos para voltar aos resultados
do pré-crise.

Cai em 20% vendas de carro

Terceirização está parado no Senado
A proposta de liberar a terceirização no mercado de trabalho
encontra dificuldades para tramitar no Senado. O relator do
projeto, Paulo Paim, disse ainda haver resistência de senadores
ao texto aprovado, na Câmara dos Deputados. Mesmo o presidente
do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), defende rever a
possibilidade de terceirizar a atividade--fim, aquelas funções
intimamente ligadas ao objetivo principal da empresa. 


