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NISSAN | CAMPANHA SALARIAL

Sindicato discute com a Nissan cada ítem da pauta
elaborada após pesquisa entre os trabalhadores

Representantes do Sindicato
dos Metalúrgicos já estiveram
reunidos duas vezes com os
representantes de recursos
humanos da Nissan para dis-
cutir a renovação do Acordo
Coletivo de Trabalho.

A primeira reunião foi para
apresentação da pauta de
reivindicações dos trabalha-
dores e a explicação de cada
item. É bom lembrar que a pauta
foi elaborada em cima do re-
sultado da pesquisa realizada
pelo sindicato entre os traba-
lhadores da empresa.

Já na segunda reunião, que
ocorreu no dia 10/4, das 14h às
18h, a empresa apresentou a
sua contra proposta, justificando
sua situação através de uma
apresentação no data show, em
uma “tempestade cerebral”,
comparada a um verdadeiro
apocalipse.

A proposta apresentada foi
vergonhosa, ao ponto dos re-
presentantes do sindicato se

Sindicato e empresa
iniciam as negociações

negar a levar ao conhecimento
dos trabalhadores da fábrica. O
sindicato aguarda nova chama-
da da empresa para retornar à
mesa de negociação para (aí
sim) iniciar as negociações.
Caso não haja progresso, o
sindicato já alerta aos traba-
lhadores para se mobilizarem,
caso seja necessário. Inicial-
mente, poderá ser somente um
boicote de um dia ao refeitório,
que poderá se transformar em
paralisações surpresas, de uma
ou duas horas; assembleias
relâmpagos na portaria da

fábrica, até às últimas conse-
quências; podendo chegar até
a deflagração de uma greve,
com objetivo de mostrar a
insatisfação dos trabalhadores.

Apesar de o sindicato entender
que o radicalismo não é bom
para ninguém, defende em pri-
meiro lugar o respeito aos
trabalhadores.

A partir de agora, os trabalha-
dores serão informados, no dia
seguinte, através de boletim,
sobre tudo que estará sendo
discutido com a empresa.



Quem se deu bem com a reforma
trabalhista e quem se dará bem com

a reforma da Previdência social

Empresários? banqueiros? especuladores? políticos corruptos?

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

VEJA EXEMPLO DA DÍVIDA DE ALGUNS BANCOS:

Conhecer a lista dos maiores
devedores do governo fede-
ral é como entrar numa área
VIP frequentada pelas orga-
nizações mais poderosas do
país. Estão lá, em destaque,
a Vale, Petrobras, Bradesco,
Gerdau, Fibria, Eletropaulo,

Braskem e Pão de Açúcar.
Entre as maiores devedoras do
INSS figuram JBS, Bradesco
e Volkswagen. Também apa-
recem na lista entidades go-
vernamentais ou ligadas a
governos.

Enfim, o saldo dos 500 mai-
ores devedores chega a R$
392 bilhões – o valor é 13
vezes maior do que o rombo
de R$ 30 bilhões no orça-
mento do governo.

Veja abaixo alguns valores.

A VALE ESTÁ NO TOPO DA LISTA, COM QUASE R$ 42 BILHÕES. NA SEQUÊNCIA ESTÃO
A PARMALAT E A PETROBRAS, VÁRIAS EMPRESAS DO RAMO DE COMBUSTÍVEL E DE
CIGARRO, CASAS BAHIA, SADIA, VOLKSWAGEN E UNILEVER.

VEJA EXEMPLO DA DÍVIDA DE ALGUMAS EMPRESAS:

OS BANCOS ITAÚ, SANTANDER, SAFRA E RURAL NEGOCIARAM UMA DÍVIDA TOTAL
DE R$ 657,3 MILHÕES, QUE CONSEGUIRAM REDUZIR PARA R$ 302 MILHÕES.
ALÉM DISSO, SEGUNDO O SINDICATO, SOMENTE EM 2017, ITAÚ, BRADESCO E
SANTANDER ELIMINARAM CERCA DE 18 MIL POSTOS DE TRABALHO.

VEM AÍ A NOVA CARTEIRA DE TRABALHO “VERDE E AMARELA”, DO NOVO
GOVERNO, SEM 13ª SALÁRIO, SEM BONIFICAÇÃO DE FÉRIAS E SEM
FÉRIAS, SEM FGTS E SEM A MULTA DO FGTS. OUTRA PROMESSA DE
ACABAR COM O DESEMPREGO FOI A REFORMA TRABALHISTA QUE, NA
VERDADE, GEROU MAIS DE 20 MILHÕES DE DESEMPREGADOS NO BRASIL.


