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TRABALHADORES DA NISSAN
Coronavírus e a luta pela

manutenção dos empregos

Diante do cenário que se apresenta
na vida dos brasileiros, o coronavírus
tem sido uma grande ameaça não só
à saúde como também aos empre-
gos e à economia mundial.

As medidas restritivas adotadas
para contenção dessa pandemia
têm causado forte redução da de-
manda, o que já tem impactado no
mercado automotivo, se esten-
dendo e comprometendo toda a
indústria para o ano de 2020.
Inclusive, muitas montadoras no país
já estão demitindo, reduzindo salá-
rios e suspendendo os contratos de
trabalho.

O governo acaba de lançar o
Programa Emergencial de Manu-
tenção do Emprego e da Renda. O
objetivo é reduzir os impactos sociais
relacionados ao estado de calami-
dade pública e de emergência de
saúde pública diante da pandemia
de Covid-19. A previsão é de que,
com o programa, sejam preservados
até 8,5 milhões de empregos.

A direção do Sindicato dos Meta-
lúrgicos  do Sul Fluminense reafirma
o seu compromisso em lutar pelos
direitos e pela saúde dos traba-
lhadores, participando das discus-
sões junto às empresas nesse
período de recessão, que ainda
deverá perdurar, priorizando, acima
de tudo, a manutenção dos postos

de trabalho. Assim, foram negoci-
adas as medidas de permanência dos
trabalhadores em suas casas, em
segurança, prevenindo do risco de
contaminação dessa gravidade que é
o Coronavírus, até agora.

Diante das várias incertezas pre-

Sindicato convoca trabalhadores para votação digital
amanhã, quinta-feira, dia 16/4, no horário de 9h às 16h

vistas para esse ano e a manutenção
dos postos de trabalho, a direção da
Nissan apresentou uma proposta,
que o sindicato levada à votação,
nessa quinta-feira (16/4), das 9h às
16h, através de recurso digital, que
vem sendo utilizado por vários
sindicatos em  todo o país.

VEJA A PROPOSTA ABAIXO:

COMO O TRABALHADOR VAI VOTAR

Redução de 20% na jornada de trabalho e salário para
aqueles que estão atualmente trabalhando de casa.
Suspensão temporária de contrato com a garantia de
recebimento de 75% do salario*, considerando a parte
paga pelo Governo + Nissan para aqueles que estão
atualmente em férias coletivas. (*após desconto dos
impostos IRRF e INSS).
Manutenção dos benefícios.
Duração de 2 meses a partir do dia 22/4/2020, podendo
ser cancelado a qualquer momento, desde que seja
comunicado no prazo de 48 horas.
Estabilidade conforme prevista na MP 936, sendo
garantidos os empregos dos trabalhadores afetados
pelas medidas enquanto estas durarem e pelo mesmo
período equivalentes. Exemplo: 2 meses de redução ou
layoff equivalerão a 4 meses de garantia de emprego.
Garantia de que durante o período de Suspensão de
Contrato e/ou Redução de Salários não haverá redução
proporcional do 13º salario e das férias.

Logo mais, o Sindicato vai disponibilizar um sistema di-
gital para  realização da votação, através de uma pla-
taforma tecnológica segura e que já está sendo utiliza-
da por vários sindicatos por todo o país.



O ministro do STF, Ricardo
Lewandowski, determinou
que as reduções de jornada
ou de salário e a suspensão
temporária do contrato de
trabalho previstas na Medi-
da Provisória (MP) nº 936,
só serão válidas após mani-
festação de sindicato.

Antes da medida, o gover-
no publicou a Medida Pro-
visória 936, que  traz novas
regras sobre redução de jor-
nadas e salários e suspen-
são do contrato de trabalho
específicas para o período
de calamidade pública. A
MP permite que empresas
façam acordo direto com o
empregado, sem o sindica-
to, para diminuir a jornada
e o salário, ou suspender o
contrato de trabalho por
tempo determinado. Para
compensar os trabalhado-
res atingidos, a MP 936 cria
um benefício pago pelo go-
verno e dá estabilidade no
emprego.

Segundo o ministro, tudo
indica que a celebração de
acordos individuais de re-
dução da jornada de traba-

Supremo Tribunal
Federal  obriga

governo a cumprir a
Constituição Federal

lho e redução de salário ou
de suspensão temporária
de trabalho, cogitados na
medida provisória, sem a
participação dos sindicatos
de trabalhadores na nego-
ciação, parece ir de encon-
tro ao disposto na Constitui-
ção Federal.

Portanto, o afastamento
dos sindicatos das negoci-
ações entre patrão e empre-
gados deixa os trabalhado-
res vulneráveis a possíveis
prejuízos. Essa medida bus-
ca proteger os direitos dos
trabalhadores e evitar retro-
cessos, promovendo segu-
rança jurídica a todos os
envolvidos nas negocia-
ções trabalhistas.

Coronavírus  traz
novos desafios

para comunicação
sindical

Diante desse novo momento na
vida dos brasileiros, que  exige
mudanças no comportamento
de todos nós, é preciso ter bom
senso para enfrentar e superar
a ameaça do novo coronavírus.
Assim, o sindicato dos meta-
lúrgicos está criando alternati-
vas para  que a comunicação
com os trabalhadores continue
sendo transparente, assertiva e
objetiva, garantindo um resul-
tado que reflita sempre as ex-
pectativas dos trabalhadores. E
já que há a impossibilidade do
contato direto através de entre-
ga dos nossos informativos nas
mãos de cada trabalhador, o
sindicato estará produzindo
boletins que serão distribuídos
através da internet.

Estamos em plena campanha
salarial e o sindicato pede a
compreensão de cada traba-
lhador , reconhecendo os nos-
sos materiais como a única fon-
te oficial de informação sindi-
cal e que ajude a divulgar as
nossas informações.

Aproveitamos para renovar o
nosso compromisso em defen-
der os interesses dos trabalha-
dores. Todos unidos na preven-
ção e enfrentamento do coro-
navírus”.

Forte abraço!

A direção


