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Sindicato reafirma
que só levará uma
proposta à votação

Após reclamações dos meta-
lúrgicos da Nissan, durante nego-
ciações da campanha salarial do
ano passado, o Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense
reafirma que só levará à apre-
ciação dos trabalhadores uma
proposta por votação.

Fim do Ministério
do Trabalho e
suas graves

consequencias

‘Nissan vai aumentar
produção no Rio’

Diretores do Sindicato dos Meta-
lúrgicos do Sul Fluminense, jun-
tamente com outras entidades
sindicais, se posicionam contra
a decisão do governo de extinguir
o Ministério do Trabalho. Segundo
o vice-presidente do sindicato,
Renato Soares: “a medida deveria
ser revista pela situação que o
Brasil se encontra”.
No início do mês, o procurador-
geral do Trabalho, Ronaldo Fleury,
criticou a decisão do presidente
de extinguir o Ministério do
Trabalho. Em sua avaliação, a
medida deveria ser revista pela
situação que o Brasil se encontra.
E disse mais: “Os países não vão
querer associar seus nomes a um
mercado que esteja contaminado
com trabalho escravo e trabalho
infantil”. De acordo com o
procurador, o Brasil hoje só não
está nesta “lista suja” porque há
uma política de combate.
Na avaliação de Renato Soares:
“depois da aprovação da refor-
ma trabalhista os trabalhadores
estão sendo contratados com os
seus direitos precarizados. E
agora sob ameaça de acabar
com o Ministério do Trabalho e
a Justiça do Trabalho imagina
como vão ficar essas relações?
Será a formalização da relação
entre escravos, capitão do mato
e seus senhores”. 
Lembrando que, na época da
aprovação da reforma, eles fala-
vam na criação de 5 milhões de
empregos, o que não aconteceu.

A direção do sindicato entende que
esse tipo de votação tem a preten-
são de confundir a cabeça dos
trabalhadores. Na hora de votar,
o trabalhador precisa ter clareza
do que foi negociado com o
sindicato e quais os benefícios
que a empresa está oferecendo.

Segundo matérias publicadas na
imprensa, a Nissan vai aumentar
a produção em 20% em 2019 e
provavelmente abrir mais empre-
gos na fábrica em Resende.
Segundo o presidente da Nissan
do Brasil, Marco Silva, o cenário
político-econômico, "depois de um
período de muitas dúvidas", esti-
mula a prever a continuidade de
crescimento do mercado de veículos.
O volume de produção neste ano

aumentará 30% em relação a
2017, somando 104 mil veículos.
A previsão é chegar a 125 mil
unidades em 2019. Com 2,4 mil
empregados, a operação em
Resende começou a operar em
dois turnos em meados deste ano.
A fábrica da Nissan foi idealizada
para atender só o mercado interno.
Mas, com a crise, começou a
exportar para a Argentina e nesta
semana iniciou vendas ao
Paraguai, diz Silva.

Sindicato quer discutir
regras para day off

Os representantes do sindicato têm
observado um abuso por parte da
empresa por obrigar os trabalha-
dores a cumprir  jornada cheia,
ou seja, 8 horas, aos sábados.

Outro problema levantado foi a tal
“PRENSA” que, além de ter parali-

sado os trabalhos por quase um mês,
devido às férias coletivas, nem bem
iniciou a linha de produção, a tal
“PRENSA” voltou a dar problema. É
incompetência ou falta de gestão?

A questão é porque sempre o
trabalhador é quem paga conta?



Defasagem na Tabela do
IR chega a 95,4%

A falta de correção da tabela do
Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) pela inflação, nos últimos
22 anos, faz com que mais
contribuintes sejam taxados
quando não deveriam sofrer com
a mordida do Leão da Receita
Federal. Pesquisa do Sindicato

Cada vez mais, trabalhadores que têm renda menor são
taxados por falta de correção da tablea do IR pela inflação

BASE DE CÁLCULO     ALÍQUOTA (%)   PARCELA A DEDUZIR

DE R$ 22.847,77 ATÉ R$ 33.919,80  7,5% R$ 1.713,58

DE R$ 33.919,81 ATÉ R$ 45.012,60  15% R$ 4.257,57

DE R$ 45.012,61 ATÉ R$ 55.976,16  22,5% R$ 7.633,51

ACIMA DE R$ 55.976,16  27,5% R$ 10.432,32

Nacional dos Auditores Fiscais da
Receita Federal (Sindifisco
Nacional) mostra que a defa-
sagem está em 95,4% entre
1996 e 2018. Na prática, con-
forme o levantamento, a faixa de
isenção do IR atual para quem
ganha até R$ 1.903,98, se

corrigida, deveria subir a R$
3.689,57.
Segundo a entidade, a diferença
de R$ 1.652,58 sacrifica
principalmente as pessoas de
mais baixa renda que deveriam
ser isentos, mas que, devido à
defasagem, são tributados em
7,5%. O sindicato enfatizou
ainda que a inflação do período
foi de 309,70%, pelo IPCA,
enquanto a tabela teve correção
de 109,63%, resultando em
95,4% a necessidade de
atualização.
Da maneira que está quem
ganha até um salário mínimo
também vai estar pagando
imposto de renda.

TABELA IMPOSTO DE RENDA ANUAL

Demissão total
Ex-presidente da Nissan/Renault,
o brasileiro, Carlos Ghosn,
depois de ter sido preso e
destituido da presidência da
Nissan, desde ontem, também
está fora da presidência da
Renault.

A mudança na direção da em-
presa foi consequência da pres-
são do governo francês, logo
após o endurecimento da sua
prisão no Japão.

Curto & Grosso
GM ameaça

trabalhadores para
conseguir mais
isenção fiscal

GM se reuniu com representantes
dos sindicatos de São José e São
Caetano do Sul, e prefeitos das
suas cidades para falar sobre a
situação da empresa.

Segundo a empresa, novos
investimentos nas fábricas estão
diretamente condicionados a
renegociação com governo,
sindicato e outros...

“Novo” governo
ameaça pôr fim à

Justiça do Trabalho
Governo atual defende o fim da
Justiça do Trabalho. Citou que, até
um ano e meio atrás, o Brasil tinha
em torno de 4 milhões de ações
trabalhistas ao ano, e que isso se
deve a um “excesso de proteção”
ao trabalhador. Ele defendeu a
atuação da justiça comum no caso
de ações trabalhistas, e que os
trabalhadores arquem com os
custos em caso de derrota.


