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P. Real, 28/04/2016 Boletim 1317.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

 PEUGEOT-CITROËN ACORDO COLETIVO

 PSA apresenta nova
proposta para acordo
Votação será nesta sexta-feira, dia 29, a partir
das 15 horas,  no estacionamento da empresa

Em reunião realizada nesta quarta-
feira, dia 27, a PSA Peugeot-
Citroën apresentou uma nova
proposta para acordo coletivo –
com 17 itens (veja a proposta na
íntegra no verso do boletim).

Representantes da empresa
afirmaram que, na atual crise
econômica do país, essa será a
última proposta da montadora
francesa.

Entre os itens econômicos, está: 7%
de aumento geral de salário-base
(ETAM e MOO). Além disso, o
perdão de parte das horas do
RCC/ banco de horas de 16/04/
2014 a 15/04/2015 e a PPR no
valor inicial  de R$ 6.000,00,
sendo uma antecipação de R$
4.000,00 na primeira semana de
maio. O restante será pago em
janeiro de 2017. A empresa propôs
ainda a antecipação de 50% do
13º salario em junho (para aqueles
que desejarem).

O sindicato colocará a proposta
em votação nesta sexta-feira, dia
29, a partir das 15 horas, no
estacionamento da empresa.

A votação será por aclamação.
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1) 7% de aumento geral de salário-base (ETAM e MOO), sendo 3,5% em Maio + 3,5% em
Agosto.

2) Aumento do valor do ticket alimentação (ETAM e MOO) em 25% = R$ 125,00 por mês a
partir de Junho/16 (com carga complementar de R$ 25,00 retroativa a Maio).

3) As horas negativas do período de 16/04/14 a 15/04/2015 serão automaticamente
perdoadas. 

4) A PPR no valor de R$ 6.000, com o adiantamento  de R$ 4.000,00 na primeira semana de
maio, o restante em janeiro de 2017.

5) Antecipação de 50% do 13º salario em junho (para aqueles que desejarem).

6) Carro Fácil para MOO (atendendo a uma antiga reivindicação de todos, serão oferecidos
100 Peugeot 308 a uma parcela mensal especial de R$ 450,00 – de acordo com as condições
gerais do Plano de locação Carro Fácil).

7) Para os empregados em redução de jornada e salário,  haverá uma carga extra de R$
75,00 no ticket alimentação em todos os meses de redução de jornada, com limite de até  3
meses.

8) Para os empregados em redução de jornada e salário, abono de R$ 150,00 por mês para
até 3 meses de redução de jornada.

9) Para os empregados em redução de jornada e salário, antecipação complementar da PPR
de R$ 400,00 por mês de redução por até 3 meses.

10) Manutenção dos dois turnos de produção desde que esta seja superior a 60.000 veículos
em 2016.

11) 100 promoções de MOO e ETAM durante a vigência do acordo (conforme mérito e
critérios de elegibilidade dos cargos).

12) 50 Bolsas de estudos:

- 30 bolsas de estudo de R$ 6.000,00 cada (curso superior)

- 20 Bolsas de estudo de R$ 3.000,00 cada (curso técnico ou profissionalizante)

Ambas as Bolsas mediante sorteio a ser realizado em Junho.

13) Manutenção do custo do plano odontológico (não haverá repasse do reajuste em 2016).

14) Férias fracionadas para ETAM (10+20 dias, 15+15 dias, 20 dias + 10 vendidos).

15) Aumento do desconto do Vida Link para MOO de R$ 165,00 para R$ 200,00 e dos
ETAM de R$ 270,00 para R$ 310,00 (limitados a 10% do salário).

16) Auxílio creche de R$ 350,00 mensais (23% de aumento) e manutenção de 6 meses de
licença maternidade (dois meses a mais do que a Lei exige).

17) Garantia pré-aposentadoria (inclusão de cláusula social assegurando estabilidade ou
pagamento de salário nos últimos 12 meses antes da aposentadoria).

CONFIRA A PROPOSTA NA ÍNTEGRA


