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Porto Real, 11/04/2016 Boletim 1311.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

PSA PEUGEOT-CITROËN

 Sindicato recusa
proposta da PSA

Em reunião realizada na noite de sexta-feira, dia
8, o Sindicato dos Metalúrgicos recusou na mesa
de negociação a proposta da direção da PSA
Peugeot-Citroën. A montadora francesa reiterou que
quer a redução da jornada de trabalho com a

redução de salário e a manutenção do RCC para
que não haja a perda do segundo turno na unidade
da fábrica de Porto Real. O sindicato, por sua vez,
não aceitou e quer que a empresa apresente uma
nova proposa.

a) Aumento fracionado com teto de 7%
(maio INPC de janeiro/16 a Abril/16 Agosto – INPC de Maio a Julho Novembro –
INPC de Agosto a Outubro Janeiro – INPC de Novembro a Dezembro)
b) Manutenção da PPR em R$ 6.000
c) Manutenção do ticket alimentação em R$ 100,00
d) Antecipação de R$ 3.000 da PPR para Abril

Proposta RECUSADA

ONDE VAMOS CHEGAR COM ESSA PROPOSTA?

Sindicato espera nova proposta da montadora

Os trabalhadores não podem pagar a conta da
crise sozinhos.  Se a empresa já está propondo
que não fará a reposição da inflação e ainda
quer reduzir a jornada e o salário, o sindicato –
de forma alguma – aceita essa proposta.

Daqui a pouco, os metalúrgicos da PSA Peugeot-
Citroën vão trabalhar apenas em troca de
alimentos. Eles precisam de lazer, pagar as contas
para ter um mínimo de paz. Onde vamos chegar?
No ano passado, os trabalhadores já ficaram sem
a reposição da inflação para manter o nível de

empregabilidade. Neste ano, a PSA vem com essa
mesma conversa pra cima dos trabalhadores.

A montadora francesa disse que precisa estar pronta
para a imprevisibilidade, evitando medidas mais
fortes caso o mercado brasileiro piore. Eles
explicaram ainda que os RCCs que tem sido feitos
são para repor perdas na própria semana de
produção, por queda de energia, falta de peças,
etc e não por aumento de produção da unidade
de Porto Real.  Mas, o sindicato NÃO aceita
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Durante o encontro desta sexta-feira, dia 8,
o Sindicato dos Metalúrgicos também cobrou
da direção da montadora francesa questões

:: Os sindicalistas questionaram as ameaças (a famosa lista da Qualidade)

para quem vai trabalhar no sábado. Resposta: PSA irá avaliar se a informação
procede e tomará medidas

:: Apadrinhamento do pessoal de Taubaté, que tem tirado empregos do

pessoal da região Sul Fluminense.

:: O sindicato questionou sobre a  denúncia sobre horário de almoço.

Resposta: A empresa respondeu que já está atuando nisso e PSA irá oferecer uma
fruta ou barra de cereal caso seja preciso antecipar o almoço.

internas da unidade de Porto Real. Essas
questões foram levantas pelos próprios
trabalhadores ao órgão sindical.

Fórum é criado para
discutir alternativas à

crise econômica
O Sindicato  promoveu um encontro com representante
do poder público do Estado, deputado Edson Albertassi, e
representantes das empresas Peugeot, MAN Latino América,
Companhia Siderúrgica Nacional e a Nissan, além do
presidente da Força Sindical do Rio de Janeiro, Carlos
Fidalgo, para a criação do Fórum Regional para Criação
de Alternativas no Combate à Crise.

O fórum foi criado no sentido de reunir esforços com
empresas do setor para criar alternativas reais na retomada
do crescimento no Sul Fluminense e no combate ao
desemprego.

Nas palavras do presidente sindicato, Silvio Campos:
“Precisamos criar soluções práticas, iniciativas para ajudar
as fábricas a voltar a produzir, parar com as demissões e
retomar o crescimento. Não queremos ficar parados!
Acreditamos que todos nós - sindicato, empresas e governo
– têm sua parcela de responsabilidade e obrigação de
combater os malefícios da crise”.


