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Trabalhador da
Nissan veio a óbito

Infelizmente, o companheiro,
Carlos Augusto Peixoto, de 33
anos, faleceu após quase dois
meses de internação, vítima do
acidente ocorido, envolvendo 27
funcionários da Nissan, que cairam
numa ribanceira na Via Dutra, em
Barra Mansa.
Ele não resistiu ao tratamento na
Santa Casa de Misericórdia de
Barra Mansa e veio a óbito, na
última segunda-feira (4), dei-
xando esposa e filhos menores.
A direção do sindicato lamenta o
fato e, mesmo não querendo
levantar suspeita, deixa claro que
a morte foi ocasionada por um
acidente de responsabilidade da

PHV vai pagar os
reajustes e PLR

devidas aos seus
trabalhadores

Depois da intervenção do sindi-
cato, finalmente, a empresa PHV
concedeu no mês de outubro os
reajustes salariais, previstos nas
Convenções Coletivas de Trabalho
2017/2018 e 2018/2019, aos seus
trabalhadores.
Quanto aos valores retroativos,
provenientes dos reajustes salariais
atrasados, a empresa pagará a partir
da folha do mês de novembro, dois a
três trabalhadores em ordem alfa-
bética, de modo que cada trabalha-
dor receberá seus valores retroativos
de forma integral, tal pagamento tem
previ-são para quitação em abril/2021.
Sobre o pagamento das PLR´s, a
ação judicial interposta pelo sindi-
cato contra as empresas PHV e PHVS
determinou o pagamento das PLR’s
de 2014, 2015 e 2016. A ação está em
fase de cálculos.

Reforma da
Previdência

Transmargo, contrada pela Nissan.
A direção do sindicato teve acesso
ao relatório da Polícia Rodoviária
Federal, que constatou que os
pneus e o tacômetro não estavam
em condições de uso. Cabe a polícia
civil investigar e o laudo do legista
descobrir a causa da morte.
O que a diretoria do sindicato não
vai permitir é que o ocorrido passe
em branco.
DEMISSÃO DE UMA DAS VÍTIMAS
O sindicato tomou conhecimento
da demissão de Diego Lawall, uma
das vítimas do acidente, por estar
apresentando dificuldades e pro-
blemas de saúde no desempenho
de suas atividades laborais.

Nissan não cumpre cota de
contratação de pessoas

com deficência
De acordo com a lei 8213 de 1991,
toda empresa com mais de 100
funcionários é obrigada a des-
tinar de 2% a 5% de vagas para
contratação de pessoas com
algum tipo de deficiência.  O que
no caso da Nissan representa a
contração de mais ou menos 100
novos funcionários.

Já se passou quase um mês desde
que o sindicato cobrou da em-
presa por meio de nossos boletins
e até agora ela só está de enro-
lação e não apresenta nenhuma
proposta concreta ao sindicato.
A direção do sindicato continua
aguardando!

Nissan é a única empresa de
grande porte da região que não
oferece aos seus funcionários o
benefício de Auxílio Creche.
Lembramos que a proteção à ma-
ternidade é um direito constitu-
cional, garantido às trabalhadoras
brasileiras. A Consolidação das
Le is do Trabalho (CLT) esta-
belece que toda empresa com

Auxílio creche é um direito!
mais de 30 funcionários tem que
manter uma creche ou efetuar o
pagamento de auxílio creche aos
seus funcionários.
Deixamos claro que esta será uma
pauta de reivindicação do próximo
acordo coletivo. É vergonhoso, um
verdadeiro desrespeito com as
mães trabalhadoras e aos direitos
das crianças.

Você que por acaso vier a entrar
com licença no INSS por proble-
ma de saúde e lá na frente vier
a óbito, vai  deixar uma pensão
bem menor a que deixaria antes
da reforma da Previdência.
Por exemplo, um trabalhador
que ganha R$ 4 mil e venha a
falecer deixará 40% do seu
salário. Ou seja, a sua família
deixará de receber R$ 2.400
que, provavelmente, vão direto
para as bolsos dos bandidos de
“colarinho branco”.



TRABALHADOR TEM
QUE FAZER TUDO E
AO MESMO TEMPO

Trabalhador do segundo tur-
no da Nissan, o chicote está
comendo solto! Tem traba-
lhador sendo obrigado a
fazer dupla função dentro da
fábrica.
O sindicato está de olho no
chão da fábrica e avisa, se não
mudarem a atual política do
RH (Recursos Humanos) ,
serão tomadas as devidas
providências.
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Bolsonaro acaba de assinar uma
lei que aumenta a tributação no
bolso do trabalhador.
A nova lei muda a cobrança de
imposto sobre valores recebidos
por trabalhadores em acordos
trabalhistas, sejam judiciais ou
não. A medida afeta benefícios
como férias, 13º salário e horas
extras. O objetivo é acabar com a
prática de estabelecer todo o
valor negociado como indeni-

Bolsonaro assina lei que
cria imposto sobre férias,

13º e horas extras

zação, como danos morais,
prêmios e bonificações, uma
medida comum para fugir da
cobrança de impostos, como
contribuição previdenciária e
Imposto de Renda.
Segundo a nova lei, os valores de
acordos trabalhistas não poderão
ser mais declarados apenas como
indenizatórios se também houver
questões de natureza remune-
ratória envolvidas.


