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PSA PEUGEOT-CITROËN

 Luta pelos empregos
Sindicato dos Metalúrgicos e empresa discutem

alternativas para enfretar a crise, sem demissões
Em reunião realizada nesta terça-feira, dia
5, o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul
Fluminense e a direção do PSA Peugeot-
Citroën discutiram alternativas para
enfrentar a crise econômica que atinge o
país, sem que ocorram demissões em
massa na unidade de Porto Real. Entre as
soluções apresentada pela empresa,
estão: a redução de jornada de trabalho
e do salário; manutenção do RRC e uso
de horas negativas para que sejam
mantidos os atuais dois turnos.
Para essa redução, porém, o sindicato
quer que haja a garantia do nível de
empregabilidade até abril de 2017. O
sindicato vem utilizando ferramentas em
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outras empresas para enfrentar a crise
como layoff, PPE (Programa de Proteção
de Emprego) e PDV (Programa de
Demissão Voluntária).  No encontro desta
semana, a empresa alegou ainda não ter
uma proposta formalizada e aprovada
para apresentar ao sindicato.
No mundo, o grupo PSA teve uma
melhoria nos resultados. Porém, no Brasil,
a montadora francesa vem em baixa nos
últimos anos, chegando a adotar o PDV
em 2014. Na reunião, a empresa afirmou
que o acordo coletivo 2015/2016 foi
muito importante para a manutenção do
turno, apesar de ter realizado ajustes no
setor administrativo.

Sindicato espera que a empresa apresente uma
proposta econômica que atenda aos anseios dos
trabalhadores e que reconheça todos os esforços que
eles têm feito num momento de crise para ajudar a
empresa a se manter saudável. O sindicato manterá
vocês informados sobre cada passo da negociação.


