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O Sindicato dos Metalúrgicos
esteve em reunião ontem, dia
28, com representantes da PSA
para negociar o acordo
coletivo 2014/2015. Infe-
lizmente, foi surpreendido com
o anuncio da demissão de
cerca de 650 empregados,
por conta dos ajustes no
volume de produção e o plano
de equilíbrio da empresa.

O sindicato partiu para cima,
não aceitando as demissões,
e disse que o trabalhador não
pode pagar essa conta.
Sugeriu que a empresa abra
um Plano de Demissão
Voluntária (PDV) para esses
trabalhadores.

A empresa concordou com o
sindicato, devendo iniciar o
processo de PDV, que vai durar
de hoje (29) até o dia 6/6.
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A PSA pagará uma compen-
sação financeira equivalente a um
salário por ano trabalhado na
PSA (com o mínimo de R$ 4.050).

Também será pago o equi-
valente a R$ 250, multiplicado
pelo número de dependentes
de cada trabalhador, para que
ele contrate um plano de
saúde para ele e sua família.

A PSA vai disponibilizar um curso
de empreendedorismo para os
empregados que desejarem.
E vai oferecer ajuda para
formatação de currículos e
encaminhamento às empresas.

E a empresa também se compro-
mete a recontratar os empregados
que aderirem ao PDV em caso de
recuperação da produção.

O sindicato vai reabrir o
atendimento para receber a
documentação sobre o processo
do FGTS. O serviço deverá durar
pouco, em torno de 2 meses, a
partir desta quinta-feira (29), no
horário de 8h `sa 12h e de
13h30 às 17h.
Documentos necessários: cópia
do RG, CPF, comprovante de
residência, Carteira Profissional
(pág. foto (frente e verso) e
contratos de trabalho), cartão do
PIS/PASEP ou a página da CP
onde consta o número do PIS/
PASEP, extrato análitico do FGTS.
E no caso de aposentado, carta
da aposentadoria.

Peugeot anuncia cerca
de 650 demissões

O SINDIMETAL -SF  informa
aos trabalhadores que
ajuizaram ação de perdas  do
FGTS (correção feita pela “TR”
que não acompanha a
inflação) que o número do
processo é 0001483-
96.2014.4.02.51.04.

INFORME SOBRE
PROCESSO DO FGTS -

Correção do Saldo

CAMPANHA SALARIAL 2014

A proposta para o acordo coletivo,
oferecida pela empresa foi de
apenas 5% de reajuste salarial, a
ser pago a partir de setembro de
2014, sem antecipação da PPR e
a suspensão temporária do ticket
alimentação. O sindicato se
recusou a levar à votação e
aguarda, nos próximos dias, uma
nova rodada de negociação.

Sindicato recusou em mesa a proposta para o
acordo coletivo 2014/15

Mesmo com a atual situação, o
sindicato não vai negociar acordo
que reduza benefícios e direitos dos
trabalhadores. O sindicato
entende que a PSA precisa fazer
seus ajustes para se manter
competitiva e continuar sobreviven-
do e gerando empregos em nossa
região, mas o trabalhador não
pode pagar essa conta.
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O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense comemorou a  aprovação
das 11 súmulas pelo Tribunal Superior
do Trabalho (TST), que vão guiar a
Justiça do Trabalho em temas como
adicional de periculosidade,
Participação nos Lucros e Resultados
(PLR), horas extras e questões
processuais. Os entendimentos estão
na Resolução nº 194, de 2014.

A súmula não tem efeito obrigatório,
apenas persuasivo. É um padrão da
jurisprudência do Tribunal, sinteti-
zando a orientação daquele órgão
na matéria a que se refere.
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A súmula nº 451, por exemplo,
aprovada pelo novo decreto,

TST aprova súmulas que
evitam a flexibilidade de
direitos dos trabalhadores

determina que, em caso de
demissão, o funcionário têm o
direito de receber a PLR
proporcionalmente ao tempo
trabalhado. De acordo com o texto
da norma, fere o princípio da
isonomia pagar o benefício apenas
aos empregados que estão contra-
tados na data do pagamento, já
que os ex-funcionários também
contribuíram para os resultados
positivos da empresa.

     ADICIONAL DE PERICULOSIDADEADICIONAL DE PERICULOSIDADEADICIONAL DE PERICULOSIDADEADICIONAL DE PERICULOSIDADEADICIONAL DE PERICULOSIDADE

Já a súmula nº 453 determina que,
caso o empregador pague espon-
taneamente o adicional de peri-
culosidade ao funcionário, não é
necessária a realização de perícia

posteriormente. A orientação pode ser
utilizada, por exemplo, em situações
em que a empresa deixa de pagar o
adicional, e o fato gera um processo.
Para o TST, o pagamento anterior
torna incon-troversa a existência de
trabalho perigoso.

 HORAS EXTRAS

As horas extras também são tratadas
no decreto. A súmula nº 449
estabelece que são nulas as cláusulas
em acordos coletivos que não
consideram como jornada
extraordinária os cinco minutos de
precedem ou antecedem o horário
de trabalho.

De acordo com o advogado Antonio
Carlos Frugis, do Demarest
Advogados, as súmulas que tratam
de horas extras e PLR demonstram
que o TST tem rejeitado cada vez
mais a flexibilização de direitos
trabalhistas por meio de nego-ciação
coletiva com o sindicato da categoria.

Fonte: Valor Econômico

O Sindicato dos Metalúrgicos do

Sul Fluminense apoia a campanha

pela correção da tabela do

Imposto de Renda, em apoio à
Ação Direta de Inconsti -

tucionalidade (ADIN) que

questiona a base de cálculo que
vem sendo adotada pelo governo
federal para o reajuste.

Esta campanha está sendo

liderada pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores
Metalúrgicos (CNTM) e a Força

Sindical, entre outras entidades.

O presidente da Força e CNTM,
Miguel Torres, criticou o índice de
apenas 4,5% anunciado pelo
governo. “Não é nem a inflação
deste ano. A tabela está defasada

em 68%”.

Sindicato apoia
protesto por reajuste

da tabela do IR


