
Após ser surpreendido com as qua-
se 400 demissões na Nissan, o sin-
dicato chegou a marcar audiência
no Ministério Público do Trabalho
para que mediasse uma reunião,
que aconteceria no último dia 26/
6, e que foi suspensa por compro-
missos e ações em defesa destes
trabalhadores.
A reunião foi cancelada em função
do êxito em uma negociação entre
o sindicato e dois representantes
da Nissan, enviados de São Paulo,
para tentar criar uma alternativa
para amenizar os problemas cau-
sados com a direção da entidade.
Em momento algum a direção do
sindicato foi conivente com as de-
missões, achando um absurdo a
forma que elas foram feitas, já que
a empresa contratou taxistas para
levar as “cartinhas” de demissão
às residências dos trabalhadores,
causando constrangimento aos
seus familiares. Muito pelo contrá-
rio, foram feitas denúncias no Mi-
nistério Público e em vários veícu-
los da imprensa.
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Depois da crise,
a reconciliação!

TRABALHADORES DA NISSAN

A relação entre
capital e trabalho

exige respeito
mútuo e

transparência

A primeira exigência feita pelo sin-
dicato foi que fossem recontratados
os demitidos e suspensas imedia-
tamente qualquer demissão. O que
a empresa negou, alegando que
não teria como voltar atrás, justifi-
cando que as mesmas só ocorreram
em função da crise causada pela
situação da pandemia do novo
coronavírus. E que, na verdade, não
havia interesse algum em demitir
trabalhadores com uma mão de
obra tão qualificada.
Em contrapartida, os representan-
tes da Nissan e a direção do sindi-
cato negociaram as seguintes van-
tagens para amenizar a situação
dos que foram demitidos e do res-
tante do quadro de funcionários da
empresa:
1 - Ao invés de dois salários, ficou
acordado que empresa terá que pa-
gar três salários.

2 – A cobertura do Plano de saúde
foi prorrogada para outubro, em
vez de setembro;
3 – A garantia da entrega do Car-
tão Alimentação até dezembro;
4 – Prioridade na recontratação dos
desligados nesse período, com fis-
calização do sindicato;
5 – A garantia do emprego para os
trabalhadores que não foram de-
mitidos. Essa garantia não é válida
para excesso de absenteísmo, para
indisciplina e baixo desempenho.
Antes de haver qualquer demissão,
dentro de um desses itens, o sindi-
cato será chamado para confirmar
se há ou não o enquadramento.
Sobre a campanha salarial, será ini-
ciada a partir de julho. Deixando
bem claro que as votações serão por
assembleia presencial, com os de-
vidos cuidados estabelecidos pela
Organização Mundial de Saúde.



A necessidade
do Estado e dos
sindicatos nas
crises agudas

É preciso manter e respeitar a
Organização Sindical para de-
fender os  trabalhadores. As
grandes crises globais como a
que vivemos, têm o poder de ex-
por as “vísceras” sociais de qual-
quer sociedade.  É preciso res-
peitar quem luta em defesa dos
direitos e conquistas dos traba-
lhadores. A urgência em supe-
rar a crise não pode servir de pre-
texto para excluir os sindicatos
das políticas para superação
dessa profunda instabilidade.

No Brasil, a organização sindical
foi bastante enfraquecida pela
Reforma Trabalhista, por meio
da asfixia financeira, de um
lado, e do enfraquecimento da
atuação sindical, de outro. A an-
tiga CLT foi enfraquecida dei-
xando de ser protetora da mão
de obra, para ser protetora do
patrão. Mas uma coisa é certa, o
mundo jamais será o mesmo
depois dessa pandemia.

O governo não levou à sério a crise
sanitária e econômica em razão do
coronavírus. Mas agora todos já
sabem que não era algo menor.

A pandemia do coronavírus está
trazendo, além de mortes em
escala geométrica e muitas pre-
ocupações de toda ordem, ou-
tras novidades. O comporta-
mento das empresas precisou
ser outro, foram adotadas me-
didas de controle e prevenção
ao coronavírus, que deverão
pelo menos permanecer por
muito tempo. E isso o sindicato
está acompanhando de perto.

Na certeza de dias melhores,
forte abraço.

A direção

NOVO TELEFONE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO SINDICATO: (24)99225.9009
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA SEDE EM RESENDE:
Segunda e quarta-feira, das 8h às 12h.

1 - Governo tentou baixar a multa do FGTS de 40% para 20%.

2 -  Governo tentou reduzir o recolhimento do FGTS da empresa para os
trabalhadores de 8% para 2%.

3 -  No início da pandemia, o governo tentou suspender os salários dos
trabalhadores por 4 meses, sem nenhum direito.

4 - Governo reduziu os salários das pensionistas em 40%.

5 -  Governo ameaça reduzir os salários dos que estão de licença no INSS
- auxílio doença.

6 -  Governo deu carta branca para demissão em massa, o que era proibido
por lei antes da reforma trabalhista.

7 - Governo criou uma política de redução do salário mínimo.

8 -  Governo queria que o auxílio emergencial fosse só de R$ 200, o que
foi derrubado pelo Congresso Nacional.

9 - Governo, ao invés de disponibilizar recursos aos micros e pequenos
empresários, evitando milhões de demissões, disponibilizou mais de R$
3 trilhões aos bancos – Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa
Econômica - para empréstimos com juros exorbitantes.

10 - Governo deu mais R$ 1.600 de aumento aos militares, mesmo diante
da pandemia.

11 - Governo reduziu o salário de todos os trabalhadores de carteira
assinada quando na refirma da Previdência aumentando o percentual
de desconto no INSS dos trabalhadores de 8% para 12%. Ou seja, agora
o trabalhador teve redução de 4% do seu salário. E só vai aposentar com
65 anos e isso se ele não morrer antes.

Bolsonaro e suas medidas que
massacraram os trabalhadores,
pobres, negros e os aposentados


