
O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense se reuniu com a
Nissan e o Ministério Público para
discutir  as condições do acordo
para férias coletivas, anunciada
pela empresa para o período de 26
de março a 9 de abril.

A medida foi justificada pela si-
tuação de crise sanitária, com  au-
mento violento de contaminação
e  agravamento e a falta de leito
e insumos nos hospitais do país.

Diante disso, a Nissan, assim como
várias montadoras do país,  tomou
a decisão de antecipar as férias co-
letivas dos trabalhadores.

A empresa informou que a deci-
são é direcionada a toda a área da
produção e metade do efetivo da
manutenção.

Os trabalhadores receberão 1/3
proporcional das férias na próxi-
ma segunda feira, dia 29/3. Esse
acordo é assinado pela Nissan,
Sindicato dos Metalúrgicos e o
Procurador do Ministério Público
do  Trabalho, Elcimar Rodrigues
Reis Bitencourt. O sindicato infor-
ma que na sexta-feira (26),
sabado (27) e domingo (28) já
esta inserido no período. Ou seja,
esses dias já são contados como
férias coletivas.

Ainda segundo informações ,  o
período é de 26 a 9 de abril, já

Férias coletivas na Nissan e outras
montadoras é fruto do Covid-19 e da

política genocida do geverno

que o Governo do Estado assi-
nou um decreto antecipando fe-
riados existentes ao longo do
ano, de modo há preconizar como
dias não úteis o período compre-
endido entre 26 de março a 4 de
abril/2021.

Segundo o diretor do sindicato
Renato Soares, responsável pe-
las negociações junto a empre-
sa: “A Nissan é a quinta mon-
tadora a tomar essa medida,
que ao nossos olhos, é uma
decisão preocupante já que
reflete a situação caótica que
o país está vivendo, causan-
do uma situação de instabili-
dade financeira e emocional
na vida do trabalhador. Va-

m os  a co mp a nhar  d e p e rt o
toda a situação, já que ainda
há possibilidade  de piora no
quadro atual”.

Em contrapartida, a empresa se
compromete, até o dia 30 de ju-
lho, a definir um dia de folga com-
pensatória a ser gozada dentro
do calendário de 2021, a esses
trabalhadores. E, ainda, deixa em
aberto, caso necessário, a exten-
são do período, observado o limi-
te máximo de dez dias, segundo
o que é determinado na legisla-
ção trabalhista.

Os funcionários deverão retornar
aos seus postos de trabalho no
dia 12 de abril, segunda-feira.



Pandemia e
governo federal
destroem o país

O governo asfixia e tenta matar
o páis, suforcando com sua
agenda negacionista e atitudes
inconsequentes. Tudo o que
estamos vivendo hoje é tragédia
anunciada.

O lema desse  governo sempre foi
“quanto pior, melhor”. O resulta-
do está estampado nos números
da pandemia. Se alguém ainda
quer acreditar que o governo vai
se enquadrar na racionalidade,
vai cair do cavalo de novo. A con-
versa não é mais sobre o futuro,
é sobre a dor de agora.

Dentro do atual quadro que o
Brasil está enfrentando, centro,
direita ou esquerda já não fazem
mais nenhum sentido quando
temos mais de 300 mil mortos,
aumento da miséria e de mora-
dores de rua; aumento desenfre-
ado dos combustiveis; desem-

prego massivo; crise de desa-
bastecimento; inflação; milhões
de alunos fora da escola, um pla-
no de imunização fantasma, in-
terferências nas estatais, ata-
ques constantes à ciência, às ins-
tituições, aos direitos humanos e
tantas outras aberrações.

Eles não entendem a política
como meio de resolver  conflitos.
A palavra consenso não existe no
dicionário dos que compõe esse
desgoverno. A questão agora
não é sobre o que virá, é sobre o
que está acontecendo.

A realidade é que perdemos mais
de 300 mil vidas e milhares de
brasileiros estão intubados ten-
tando respirar. O presidente se-
gue asfixiando o país com o mé-
todo que lhe é peculiar. Cabe a
população agir para evitar que o
país perca o ar por completo.

A UFRJ está realizando um levan-
tamento sobre o perfil dos traba-
lhadores (estagiários, analistas,
supervisores, dentre outros) das
montadoras, fornecedoras e firmas
terceirizadas na indústria auto-
motiva do Sul Fluminense. A pes-
quisa é apoiada pela FAPERJ.

Segundo o grupo de pesquisa De-
senvolvimento Trabalho e Ambien-
te da  UFRJ: “Precisamos atingir
uma meta de questionários res-
pondidos para que a amostra de
trabalhadores da indústria auto-
motiva do Sul Fluminense seja
representativa. E gostaríamos de
contar com a colaboração dos
trabalhadores. O prodecimento
é simples, basta acessar  o link:
h t t p s : / / f o r m s . g l e /
EmdpyBJRTSoi4j1z6, responder
as perguntar e enviar”.

Cabe lembrar que a pesquisa é
anônima, você não precisa se
identificar e os resultados serão
usados somente para fins de
pesquisa acadêmica.

Caso haja alguma dúvida é so
acessar o site: https://
www.nucleodta.org e esclarecer.

UFRJ está
realizando pesquisa
para traçar o  perfil
do trabalhador do
setor automotivo

Você é
convidado a

participar

“Infelizmente, o Brasil está no rumo de alcançar 500
mil mortos, fruto do Covid-19 e pela falta de políticas

eficazes e consequentes do atual governo”.


