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9 de Novembro
PRESIDENTE - SILVIO CAMPOS

NISSAN - ACORDO COLETIVO 

Aprovada a proposta 1 
para ACT 2018/2019

O Sindicato dos Metalúrgicos realizou na 
quinta-feira, dia 5/4, das 8h às 21h, vota-
ção para o Acordo Coletivo de Trabalho 
da Nissan, 2018/2019. 

A votação contou com a participação de 
1.630 trabalhadores, sendo 942 votos 
a favor das propostas e 681 foram 
votos contra. Foram 7 votos nulos e bran-
cos. Entre as duas propostas, a 
PROPOSTA 1 foi a vencedora, com 554 
votos. Veja a seguir o que foi aprovado 
pelos trabalhadores.

Metalúrgicos da Nissan participam maciçamente da votação e acompanham a apuração junto ao sindicato

CLÁUSULAS ECONÔMICAS:

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 
a 2017),com o adiantamento 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 parc. do 13º salário (Opcional);

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

MELHORIAS NAS CLÁUSULAS SOCIAIS:

PLANO ODONTOLÓGICO: o plano atual terá o 
prazo de 30 dias para aumentar a rede de atendi-
mento 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.

UNIFORME: será incluída uma camisa nos unifor-
mes fornecidos aos funcionários horistas.          

CLIMATIZAÇÃO DA FÁBRICA: a Nissan compro-
mete-se em apresentará o plano de melhoria da 
climatização da fábrica para os próximos 3 anos.

NOVAS CLÁUSULAS SOCIAIS:

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.
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Após ouvir algumas reclama-

ções dos trabalhadores da 

Nissan, a direção do sindicato 

decidiu que, nos próximos 

acordos, só será levada à 

apreciação dos trabalhadores 

uma proposta de cada vez.

Na apuração, primeiramente, 

foi consultado se o trabalhador 

concordou ou não (SIM ou 

NÃO) com uma das propostas 

apresentadas. Caso a maioria 

tivesse votado NÂO, as propos-

Nos próximos acordos 
só será levada à votação

uma proposta

Prisão de Lula: uma tentativa de 
roubar o sonho de muitos 

tas já estariam recusadas. 

Após ser verificada que a 

maioria decidiu pelo SIM, aí 

sim o sindicato autorizou os 

trabalhadores que estavam 

participando da apuração a 

verificar qual a proposta venci-

da. A apuração contou com a 

participação de seis funcioná-

rios do piso de fábrica, sem a 

participação de gerentes ou 

algum representante do RH.

Por que a votação não foi por 

O último dia 7 de abril vai ficar 
marcado como o dia que aprisiona-
ram o sonho de milhões de brasilei-
ros de ter uma vida com seus 
direitos respeitados,  onde todo 
trabalhador tenha um salário digno.

Primeiramente, considero a prisão 

de Lula um atentado contra a 

Constituição Federal, uma forte 

investida contra as liberdades demo-

cráticas e os direitos individuais, que 

definem o Estado Democrático de 

Direito. Portanto, é mentira afirmar que 

Lula foi condenado por corrupção, já 

que não há nenhuma prova que 

comprove o crime. 

Infelizmente, em nosso país, 

qualquer pessoa que represente 

ameaça aos interesses daqueles 

que têm o poder político será 

condenado. Sempre haverá rejeição 

a qualquer candidatura presidenci-

al que coloque em risco o liberalis-

mo. Por isso, o Lula foi condenado!

Quando se condena o Lula, estão 

condenando o negro, o pobre e o 
trabalhador!

Lula foi condenado por tirar da 
miséria mais de 28 milhões de 
brasileiros. Por ter criado oportuni-
dades de estudo, de trabalho, de 
moradia, de formação técnica e 
acadêmica a milhares de pessoas. 
E tantos e tantos feitos. Um curto 
capítulo na história de um país que 
nunca teve tantos feitos em tão 
pouco tempo.

Imagina se esse cara volta?!!!

aclamação?

A votação por aclamação expõe 
os trabalhadores, que ficam 
mais sujeitos à pressão da 
chefia, como ocorria tradicio-
nalmente nas empresas CSN e 
MAN (Volkswagen). Ainda 
mais depois que foram instala-
das câmeras de segurança nas 
portarias. Já a votação por 
escrutínio secreto, defendida 
por esta diretoria, preserva os 
trabalhadores de chefias que 
agem como verdadeiros “capi-
tães do mato”.  


