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Quando os empresários tem ganho capitalizam o lucro, mas quando tem prejuízo querem socializá-lo.

Com a aproximação do ven-
cimento do acordo do 3° turno
a direção do sindicato procu-
rou a empresa para negociar a
sua renovação.  No início, a
Peugeot informou que não ha-
via interesse na renovação do
acordo do 3° turno e dispensa-
ria todos os trabalhadores por

De  8/12/2008 a 4/01/2009 - Férias coletivas
De 5/01/2009 a 5/04/2009 - Neste período os trabalhadores ficarão em casa, a disposi-

ção da empresa e receberão 75% do salário nominal, sem perda dos benefícios,
isto é, não haverá rescisão de contrato.

A Peugeot informou que fará alguns ajustes em seu quadro e que alguns trabalhadores do 3° turno serão
aproveitados no 1° e 2° turnos, entre outros ajustes, o que é uma prerrogativa da empresa.
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falta de demanda, resultado da
crise financeira.

O sindicato insistiu na reno-
vação do 3° turno e, com isso,
da manutenção dos 600 empre-
gos, pois a empresa faturou mui-
to ao longo dos últimos anos e
pode bancar, por algum tempo,
a manutenção desses postos de

trabalho. Além disso, acredita-
mos que, apesar de toda a difi-
culdade, haverá a retomada do
crescimento econômico.

Na negociação, o sindicato
garantiu que os empregados do
3° turno não serão dispensados.
Fizemos um acordo de garantia
de emprego, da seguinte forma:

TRABALHADOR NÃO ACEITA
PAGAR A CONTA DA CRISE

A crise que vem se arrastan-
do há mais de uma década na
economia americana tomou nos
últimos meses proporções incon-
troláveis e já começa afetar ou-
tros países. A chamada crise
“imobiliária americana” já ultra-
passou o sistema financeiro e já
afeta o setor produtivo.

Como tudo que é bom para
os trabalhadores dura pouco, as
perspectivas para o próximo
ano, ao persistir a atual conjun-
tura, não são nada boas. Ao que
parece o ano de 2009 não será
como este, quando negociamos
com certa estabilidade na eco-
nomia.  Alguns setores já come-
çam anunciar férias coletivas pre-
vendo queda no consumo, como
é o caso de algumas montado-

ras. Outros já começam a rever
investimentos e apertar orçamen-
tos, prevendo queda no ritmo de
encomendas e até cancelamentos.
E isso já é realidade em algumas
empresas de nossa região.

O governo vem demonstrando
preocupação e tem buscado reagir
para minimizar os impactos desta
crise em nosso país.

Historicamente, quem paga a
conta das crises do sistema capita-
lista são os trabalhadores, através
do desemprego, arrocho salarial e
outros apertos, proposto pelos pa-
trões para garantir seus lucros.

Não aceitamos mais pagar a con-
ta das crises provocadas pela ga-
nância, pelo excesso de liberdade
de ação do capital e pela especula-
ção desenfreada que ela permitiu.

3° TURNO

FÉRIAS COLETIVAS E
AJUSTE DA PRODUÇÃO

Em reunião com o sindica-
to, a empresa informou que,
devido ao estoque e o ajuste
na produção, antecipará as fé-
rias coletivas. Elas terão início
no dia 8 de dezembro de 2008
e o término no dia 4 de janei-
ro de 2009, com retorno no
dia 5 de janeiro de 2009.

FERIADO PONTEFERIADO PONTEFERIADO PONTEFERIADO PONTEFERIADO PONTE
Dia 20/11 - Feriado
Dias 21, 22,  28 e 29/11
Os dias 21 e 28/11 foram

compensados no dia 15 de se-
tembro, feriado em Porto Real e
os trabalhadores tiveram jorna-
da de trabalho normal.

Dias 5 e 6/12- Folga


