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CAMPANHA SALARIAL 2017 - NISSAN

Após consulta sobre os principais pontos de reivindicações dos trabalhadores para a
campanha salarial da Nissan, o sindicato elaborou uma pauta que será entregue à
direção da empresa para iniciar o processo de negociação. Veja abaixo a relação de
reivindicações dos trabalhadores:

Filiado a:

Sindicato elabora pauta
de  reivindicações

Aumento real + INPC

Aumento no valor do cartão alimentação

PPR com valor igual para todos

Criar Plano de Cargos e Salários

Melhorar o plano odontológico

Melhorar plano de saúde (com quarto particular)

Aumentar o valor do piso salarial (R$ 1.900)

Equiparação salarial para mesma função

Jornada de trabalho de 40 horas semanais

Incluir abono salarial na proposta

Pagamento de periculosidade na área da pintura

Auxílio creche, incluir desconto em creche particular

Recuperar perdas salariais anteriores (2015/2016)

Bolsas de estudos para funcionários e filhos

Implantação do kit escolar

Diminuir valor do transporte fretado

Implantar cartão farmácia como benefício

Acabar com day off e férias coletivas

Recarga extra no cartão alimentação no Natal

PRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES
Aumento por mérito no valor de 5%
Implantação do Vale Cultura
Aumento de % de desconto nos cursos de idiomas
Mudança dos funcionários horistas para mensalistas
Aumento do abono de férias de 33% para 70%
Mudança no horário de trabalho (6h às 14h e 14h às 22h)
Aumento do adicional noturno de 20% para 25%
Aumento do percentual da hora extra: sábados de 50%
para 75% e aos domingos para 120%
Pagamento da 2ª parcela da PLR para o mês de janeiro
Acessibilidade ao leasing, igual ao da Peugeot Citroen
Criação da Comissão de Fábrica
Pagamento de diferença de salário por substituição
Melhoria na alimentação (Sapore)
Melhorar as condições de trabalho, com participação do
sindicato
Construir passarela coberta para acesso à fábrica
Fim das compensações de horas extras aos sábados.

Disponibilizar transporte para ida ao refeitório.

Manutenção das cláusulas anteriores



Reforma da Previdência
é tema de debate na

próxima segunda-feira

O Sindicato dos Metalúrgicos e a
Associação dos Aposentados estão
convocando a todos para participar
do debate que vai ser realizado no
dia 13/3, às 18h, no Auditório da
UFF, na Vila Santa Cecília.

Ministrando a palestra estarão a
professora e pesquisadora do
Instituto de Economia da UFRJ,
Denise Lobato Gentil e Paskoal
Carneiro, Secretário da Previdência,
Aposentados e Pensionistas da CTB.

“Precisamos informar, debater e
tirar todas as duvidas dos traba-
lhadores sobre essa reforma.
Realizar esse evento é a nossa obri-
gação para que todos possam se
sentir motivados e mobilizados
para cobrar do parlamento a não
aprovação dessa reforma. Não

podemos permitir que a classe
trabalhadora seja, mais uma
vez, prejudicada”, comenta o
presidente do sindicato, Silvio
Campos.

O sindicato conta com a presença
de todos no evento para que sejam
esclarecidas as dúvidas sobre os
mitos e verdades sobre esse tema
que vai afetar e muito a vida da
população brasileira.

Participam também Sindicato da
Construção Civil, Bancários, Rodo-
viários, Trabalhadores  da Justiça
Federal, OAB, SEPE, Associação
de Mulheres Beth Lobo, Associação
Mulher, Cidadania, Meio Ambiente
e Economia Solidária e Frente
Brasil Popular. Além da CUT, Força
Sindical e CTB.

Trabalhadores saberão a verdade sobre a Reforma
da Previdência às 18h, no auditório da UFF

Temer e sua turma
desenterram um Projeto
de Lei enviado à Câmara
por FHC que autoriza a
terceirização ilimitada

Projeto de
Terceirização

volta a
assombrar

Enquanto nas ruas o Bloco Fora Temer
demonstrou sua força nos quatro cantos
do país, em um Congresso Nacional de
costas para o povo, se articula mais um
ataque aos direitos dos trabalhadores
e trabalhadoras. Temer e sua turma
desenterram um Projeto de Lei (PL)
enviado à Câmara por FHC, que
desregulamenta o trabalho temporário
e autoriza a terceirização ilimitada.
O PL 4.302/98, que prevê a subcontratação
de empregados em caráter permanente
para qualquer atividade, urbana ou rural,
pública ou privada, e inclusive para área
fim, é uma forma de eximir as empresas
de encargos sociais com seus trabalha-
dores. Se aprovado, esse PL, simples-
mente, rasga a Consolidação das Leis do
Trabalho e a Constituição Federal.
Entre outras perdas, busca reduzir o custo
da mão-de-obra por meio da contratação
de empresas terceirizadas, conhecidas por
seus baixos salários, rotinas laborais desi-
guais, maiores índices de acidente de
trabalho e pela costumeira ausência de
recolhimentos do FGTS e da Previdência
Social, mesmo com o desconto de sua
parcela nos salários mensais.
Para quem viu na última década o país
se desenvolver reduzindo a desigualdade
social e respeitando direitos, aceitar esse
ataque não é uma opção. Vamos resistir.


