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Sindicato  cobra da
Nissan apuração
sobre acidente e
mais segurança

no transporte

Há tempos que o sindicato vem
cobrando da empresa melhorias
na climatização dos veículos que
transportam os trabalhadores em
vários horários.
A Nissan tem que cobrar das
empresas contratadas que os
carros disponham de ar condi-

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense
está acompanhando a situação dos
trabalhadores vítimas do acidente
que ocorreu na manhã desta
quarta-feira, dia 25, no percurso que
vai de Barra Mansa a Resende, com
destino á unidade da Nissan.  O
ônibus que transportava os traba-
lhadores caiu em um barranco às
margens da Rod. Dutra e tombou.
Foram 27 feridos, sendo  5 graves,
7 moderadas e 15 leves. As vítimas
foram atendidas e removidas para

o Hospital de Emergências de
Resende, Santa Casa de Barra
Mansa, Hospital Sammer de
Resende, Unimed Resende e
Unimed de Volta Redonda. As 15
vítimas com ferimentos leves foram
removidas por um micro-ônibus da
empresa para o Hospital de
Emergências de Resende.
O sindicato está prestando toda
assistência aos familiares. Além de
cobrar da empresa a apuração dos
fatos, acompanhando todo o
processo.

A Nissan tem que cobrar da em-
presa contratada para o trans-
porte, carros em melhores con-
dições, mais novos e com mais
frequencia de revisão. Além

É PRECISO MAIOR SEGURANÇA
disso, tem que ter fiscalização de
velocidade e a garantia de que
os motoristas estejam cum-
prindo as intrajornadas de no
mínimo 11 horas.

AR CONDICIONADO À DISPOSIÇÃO
cionado, independente da época
do ano.
Assim, quando estiver calor os tra-
balhadores tenham a opção de
uso do ar condicionado. E não
pré-estabelecido o período que
seja disponibilizado essa condição,
como vem ocorrendo nos contratos.

Bolsonaro
prejudica a
saúde e a

segurança dos
trabalhadores

“Governo Bozonaro” tem insis-
tido em fazer mudanças nas
NR e precarizando a saúde e se-
gurança dos trabalhadores
Mais uma vez, a irresponsabi-
lidade desse desgoverno tem
produzido prejuízos à classe
trabalhadora. Como se não
bastasse a precarização dos
contratos de trabalho, com
eliminação de direitos, que
levaram anos de luta para ser
conquistados. Ele também
atinge em cheio a saúde e
segurança do trabalhador.
A política de redução de cus-
tos do governo para bene-
ficiar os empresários tem
saído muito cara para os
trabalhadores, economizar
gastos com programas de
prevenção de acidentes e
doenças ocupacionais é o fim
da picada. Na verdade, esse
desgoverno em sua irrespon-
sabilidade está promovendo
o aumento de doenças ocupa-
cionais e sérios riscos de aci-
dente, em um ambiente
inseguro e estressante no
chão da fábrica.



A empresa não está se preo-
cupando com a saúde e a se-
gurança dos funcionários. En-
quanto no primeiro turno as
áreas contam com ténicos de
segurança, equipamento de
segurança de primeira linha e
com supervisão o tempo todo,
no segundo turno não tem
nada, fica a Deus dará!!

TRABALHADORES
DO 2º TURNO
SOFREM PELA

FALTA DE POLÍTICA
DE SEGURANÇA

SALSICHA É CARRO
CHEFE DO CARDÁPIO

DA NISSAN

Depois que foi trocada a
empresa do cartão alimen-
tação para Sodexo a quali-
dade só vem caindo. É fre-
quente encontrar no cardá-
pio salcicha, quibe duro, entre
outras opções de baixa quali-
dade. Até a quantidade foi
reduzida!!

EMPRESA NÃO
CUMPRE COTA  DE

CONTRATAÇÃO

Entre todas as empresas de
seu porte na região, a Nissan é
a única que não fornece auxílio
creche aos funcionários e nem
proporciona uma área de lazer
ou atividades esportivas e
culturais aos seus traba-
lhadores.

O sindicato tem informação
que a Nissan não está cum-
prindo a cota de contratação
de pessoas com deficiências
especiais. É bom se prevenir,
caso seja surpreendida pela
fiscalização do Ministério do
Trabalho!!

NISSAN DESCUIDA DE
SEUS FUNCIONÁRIOS

PHV desrespeita seus
funcionários e Nissan

tem sido conivente
Trabalhadores da empresa
PHV, terceirizada da Nissan,
tem denunciado insistente-
mente para a direção do
Sindicato dos Metalúrgicos
sobre a falta de reajustes
salarial e no cartão alimen-
tação. Além de não pagar a
PLR desde 2016.
O sindicato já vem brigando na
Justiça com a empresa, que
insiste em afirmar que cumpre
com os seus deveres legais.
Inclusive, há um mês, convocou a
empresa para uma reunião para
cobrar o acordo coletivo. A em-
presa alega insistentemente que
já deu o reajuste e o sindicato
cobrou que ela apresentasse
documentos que comprovem o
reajuste citado. Já se passaram
mais de quinze dias e até agora a
PHV ainda não apresentou ne-
nhuma prova.
Diante da continuidade das

reclamações dos trabalhadores
e pela ausência de justificativas
por parte da empresa, a direção
do Sindicato dos Metalúrgicos
informa que pode cobrar judi-
cialmente que a empresa cum-
pra o seu papel, respeitando e
valorizando os seus funcioná-
rios. Lembrando também que a
Nissan  pode ser responsabili-
zada juridicamente pela má con-
duta, já que é subsidiária da PHV.
O sindicato espera que a Nissan
tome as devidas providências,
parando de pagar as faturas ou
não renovando mais o contrato.
A PHV se mantem no mercado
vendendo a imagem de qualida-
de nos serviços, tanto pela
experiência como pela capaci-
tação técnica de seus profissio-
nais. E ai fica a pergunta: como
pode desrespeitar e não valorizar
na prática o seu principal capital
que é os seus trabalhadores?


