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PEUGEOT  |  ACORDO COLETIVO SOLIDÁRIO E PROTETIVO 
DO EMPREGO E DA SAÚDE DO TRABALHADOR

Medida Provisória 936 - Redução de Jornada e salário: Proposta = 20% 

 Administrativo = redução de 20% na jornada e salário (sem complemento do Governo);
 Produção = redução de 70% na jornada e salário (com complemento do Governo + 

complemento da PSA = redução máxima de 20%);
 Manutenção dos benefícios: (exceção: Vale Transporte, Ticket Combustível e Lavagem do 

veículo, tendo em vista que a produção está parada e que a área administrativa está em 
Home Office);

 Assembléia digital única para o Brasil;
 Duração de 90 dias, podendo ser retomado o trabalho a qualquer momento;
 Férias e 13º salário serão pagos de forma proporcional de acordo com a redução de 20%;
 Proibição de horas extras e desligamentos (Exceção = justa causa e pedido de 

demissão);
 Estabilidade:

Para área administrativa: Enquanto durar a redução de jornada e salário (20% de red.)
Para área Produtiva: Enquanto durar a redução de jornada e salário + período igual ao 

da paralisação (70% de red.);
 Para Produção: 100% da atividade suspensa, porém como a redução será de 70%, 

teremos flexibilidade para trazer os colaboradores para trabalhar 30% do tempo no mês, 
no momento de retomada da produção;

Sindicato convoca à votação digital, a ser 
realizada amanhã (16), das 09h às 17h.

Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense

Filiado a:

VEJA A PROPOSTA DA EMPRESA:

O SindmetalSf está negociando com a Peugeot para evitar demissões neste período de crise 
devido à pandemia de COVID19. A proposta da empresa é baseada na Mp936, do Governo 
Federal, a ser implantada a partir de 22/04/2020.

PARA VOTAR BASTA ACESSAR

http://votasmc.com.br/sindmetalsf
DIGITAR O CPF E A SENHA, QUE É A SUA IDENTIFIAN


