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NISSAN - CAMPANHA SALARIAL 2018

Sindicato convoca à votação
sobre proposta do Acordo

Coletivo 2018/2019
Após realizar consulta entre os
trabalhadores sobre as reivindica-
ções para o acordo coletivo de
trabalho 2018/2019, e da reali-
zação de quatro mesas de ne-
gociação com a direção da
Nissan, o sindicato convoca os
metalúrgicos para votação da
proposta apresentada.
Durante as reuniões, o sindicato
firmou sua posição em defesa de
um reajuste salarial, com aumen-

VEJA AS PROPOSTAS ABAIXO:

REAJUSTE SALARIAL: 2,5%, com limite salarial
de R$ 7.497,87. Acima deste valor aumento fixo
de R$ 187,44, mais aumento de mérito;

PPR 2018: R$ 7.500 (aumento de 40% em
relação ao valor do ano 2017), com o adian-
tamento no valor de R$ 5.000;

VALE MERCADO: R$ 400, aumento de 18%
em relação ao valor do ano 2017 + Carga extra
Vale Mercado R$ 400,00 aumento de 66% em
relação ao valor do ano 2017;

Adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário (Opcional);

ADICIONAL DE HORA EXTRA: aumento do
percentual de hora extra de 50% para 65%.

to real, e nos benefícios, após os
investimentos na produção e da
retomada do crescimento do país.
A VOTAÇÃO SERÁ POR ESCRU-
TÍNEO SECRETO E VAI ACON-
TECER AMANHÃ (5/4), DAS 8H
ÀS 21H, NA PORTARIA 2.
Caso aprovada uma das pro-
postas, os trabalhadores rece-
berão no dia 20/4: 2ª parcela do
PPR 2017, o adiantamento da
PPR 2018, cartão alimentação

PROPOSTA 1

referente ao mês de maio +
carga extra e o adiantamento da
primeira parcela do 13º salário
(opcional).
Aos trabalhadores que receberem
o pagamento de PPR de 2017
integral, mais o adiantamento
PPR de 2018, que estavam em
dúvida sobre o valor do desconto
do imposto de renda, a empresa
informou que o desconto será de
R$ 24,18.

PROPOSTA 2
REAJUSTE SALARIAL: 2,5%, com limite salarial
de R$ 7.497,87. Acima deste valor aumento
fixo de R$ 187,44, mais aumento de mérito;
PPR 2018: Valor total de R$ 7.150 (aumento
de 33,64% em relação ao valor do ano 2017),
com o adiantamento no valor de R$ 5.000;
CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 400 (aumento de
18% em relação ao valor do ano 2017) + carga
extra de R$ 400 (aumento de 66% em relação
ao valor do ano 2017);
Adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário
(Opcional);
ADICIONAL DE HORA EXTRA: aumento do
percentual de hora extra de 50% para 70%.

VOTAÇÃO AMANHÃ (5/4), DAS 8H ÀS 21H, NA PORTARIA 2. PARTICIPE!



Antes da “Reforma”, era
obrigatória a homologação no
sindicato de toda rescisão de
contrato com mais de um ano
de duração, inclusive para o
sindicato dar assistência ao
seu representado na confe-
rência das verbas indeniza-
tórias devidas pelo empregador.

Com a mudança na redação
do artigo 477 da CLT, não
haverá mais a exigência de
homologação do fim do con-
trato de trabalho no sindicato,
podendo ser feita na própria
empresa, independentemente
da duração desse contrato.

A consequência disso é que o
trabalhador, no momento em
que mais necessita do apoio
do sindicato, ficará despro-

Sindicato e
homologação de
rescisões após

reforma trabalhista

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO
Nome

Empresa                   Data de admissão

End.                   Nº                 Comp.

Bairro                                                                 CEP

Cidade                                   UF            Tels.                        e-mail

Autorizo o desconto em folha dos pagamentos de contribuições devidas por mim em favor do Sindicato dos
Metalúrgicos sobre o meu salário, inclusive o 13º salário, ficando filiado por tempo mínimo de seis meses.

_______________________, _______ de ____________________ de ______.

____________________________________                                              ________________________________
    assinatura do trabalhador                                                                         diretor/funcionário responsável

MELHORIA DO PLANO ODONTOLÓGICO: o
plano atual terá o prazo de 30 dias para aumentar
a rede de atendimento e melhorar a qualidade
dos serviços. Após este prazo, será realizada
pesquisa de satisfação entre os funcionários. Caso
não ocorra  melhoria, o fornecedor de serviço
odontológico será substituído.

MELHORIA DO UNIFORME: será incluída uma
camisa no número atual de uniformes fornecidos
aos funcionários horistas.

TURNO DE REVEZAMENTO 12 HORAS: a NBA
realizará o estudo para implantação do turno de
revezamento de 12 horas de trabalho para os
funcionários da equipe de manutenção.

MELHORIA DA CLIMATIZAÇÃO DA FÁBRICA:
a Nissan compromete-se em promover uma reunião
onde apresentará o plano de melhoria da clima-
tização da fábrica para os próximos 3 anos.

KIT BEBÊ: Será fornecido Kit Bebê para recém-
nascido dos funcionários homens e mulheres.

BRINQUEDOS NO NATAL: serão entregues
brinquedos para filhos de funcionários com idade
até 12 anos.

tegido ou sem qualquer orien-
tação quanto aos direitos a
receber após a demissão.

Nos acordos ou convenções
coletivas, entretanto, o sin-
dicato deve incluir cláusula
mantendo a homoogação da
rescisão do contrato de
trabalho na entidade sindical.

Caso não haja a cláusula de
determinação de homologação
no sindicato, seja no acordo,
seja na convenção Coletiva,
deverá o trabalhador se dirigir
ao sindito para verificar quais
são realmente os seus direitos,
lembrando que a quitação
nunca é geral, mas sim nos
valores das verbas constantes
da homologação, exceto se for
por acordo.

A Nissan se compromete em realizar
melhorias nos benefícios. Veja abaixo:

CLÁUSULAS SOCIAIS:


