
Sindicato convoca à
votação do ACT 2021

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos convoca os
trabalhadores da Nissan à
votação da proposta da
empresa sobre a renovação
do Acordo Coletivo  2021.

A direção do sindicato  só
concordou em antecipar as
negociações antes do venci-
mento da data-base já que
vem acompanhando a situ-
ação da Nissan, assim como
das outros empresas da
região, diante desse triste
cenário econômico, agravado
ainda mais pela pandemia,
que se extende em todo o
mundo. Além de estar diante
de um governo incompe-
tente, que não tem proposta
para avançar e sair da crise.

Em reunião com a empresa,
foram apresentadas duas
propostas a serem levadas à
apreciação dos trabalha-
dores. (ver ao lado)

A votação vai acontecer nessa
sexta-feira, dia 12/3, no
horário das 6h às 18h, atra-
vés de plataforma digital.
Para votar, é só acessar
www.votasmc.com.br/nissan
e depois digitar o seu CPF e a
sua matrícula.

VOTAÇÃO 6ª FEIRA, DAS 6H ÀS 18H, ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL



Governo leva o país ao caos
Dólar: quase no valor de R$ 6, rumo a R$ 10.

Gasolina/Diesel/Álcool: rumo a R$ 10 até agosto.

Desemprego recorde.

Famílias passando fome, na miséria.

Itens da cesta básica sobem mais que 70%.

Salário mínimo congelado.

Passamos da 6ª para a 12ª economia do mundo.

Montadoras fugindo do Brasil.

Empresa Sony sai do país.

Rumo a marca de 500 mil mortos por COVID.

Irresponsabilidade do governo em não comprar vacina antecipada-
mente, provoca falta de vacinas.

Fuga maciça de investimentos no país.

Brasil isolado do resto do mundo.

Aumento do número de moradores de rua.

Volta de várias doenças, que já estavam erradicadas.

Governo acaba com a aposentadoria.

País sem governo, sem liderança, sem projeto e totalmente perdido.

Etc, etc, etc...

Até 2016, o Petroleo brasileiro era
refinado aqui mesmo, em solo
nacional. Isso gerava milhares de
empregos aos brasileiros. A partir
de 2016, após o golpe, as suas re-
finarias só estão funiconando
com 50 % da sua capacidade.
Isso acontece porque o país está
exportando o Patróleo bruto e o
processo de refinamento está

Por que os valores dos combustíveis e
o desemprego aumentaram no Brasil

sendo feito nos países ricos. Ge-
rando emprego para fora do país.
E depois os seus produtos deriva-
dos como: a gasolina, querosene,
diesel e o gás de cozinha,  impor-
tados para o Brasil, com preços no
valor do dólar.

E como o valor do dólar já está
chegando a 6 reais, isso reflete no
preço pago pelos brasileiros. Não

adianta trocar presidente e man-
ter a mesma politica de preço, que
nada vai mudar.

Como se já não bastasse o nosso
Pré-sal, que teria 75% do seu lu-
cro investidos em educação e
25% na saúde, agora está todo
nas mãos dos gringos, do merca-
do internacional, dos banqueiros
e especuladores.


