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A direção da Peugeot
enviou um comunicado
ao sindicato solicitando o
início das negociações do
acordo coletivo 2009 dos
trabalhadores.

Na última sexta-feira
(6), a Peugeot apresentou
os pontos que quer discu-
tir, são eles: PLR, DPLR, DPLR, DPLR, DPLR, DAAAAATTTTTAAAAA
BASE, AJUSTE DEBASE, AJUSTE DEBASE, AJUSTE DEBASE, AJUSTE DEBASE, AJUSTE DE
PRODUÇÃO 2009 EPRODUÇÃO 2009 EPRODUÇÃO 2009 EPRODUÇÃO 2009 EPRODUÇÃO 2009 E
TURNOS DE TRABA-TURNOS DE TRABA-TURNOS DE TRABA-TURNOS DE TRABA-TURNOS DE TRABA-
LHOLHOLHOLHOLHO.....
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Montadoras são as primeiras
a dar sinal de recuperação

A indústria automobi-
lística foi uma das primei-
ras a sentir os efeitos da
crise. E agora é uma das
primeiras - ou a única - a
mostrar sinais de recupe-
ração. A vida está voltan-
do ao normal nas linhas
de montagem, embora
muitos ainda tenham
medo de que a recupe-
ração seja provisória,
uma minibolha de consu-
mo por causa da redução
do Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI).

O corte do imposto,
que reduziu os preços dos
automóveis entre 5% e 7%
em média, deveria durar
até o fim deste mês. Mas
há um movimento inten-
so, dentro e fora do go-
verno, para que a medi-
da seja prorrogada por
mais três meses. Ela é vis-
ta como uma das poucas
ações do governo de com-
bate à crise que deram re-
sultados efetivos até ago-
ra. Após despencar 25%
em novembro, para 177,8

mil unidades, as vendas
subiram 9% em dezembro,
quando o corte do IPI en-
trou em vigor, para 194,5
mil veículos. Em janeiro, a
alta foi de 1,5% (197,5 mil)
e em fevereiro de 0,9%
(199,3 mil).

Diante da demanda,
que até gerou fila de es-
pera para alguns mode-
los, na semana passada
a Volkswagen chamou
sete mil funcionários da
fábrica de São Bernardo
do Campo e cinco mil da

de Taubaté para trabalho
extra em três sábados de
março. Horas extras esta-
vam suspensas desde o
fim do ano passado. A
Fiat também convocou 12
mil funcionários para re-
por produção em três sá-
bados deste mês e tem
colocado a turma do se-
gundo turno para traba-
lhar 45 minutos a mais
diariamente.

As informações são do
jornal O Estado de S.
Paulo.

Com a crise financeira
mundial e seu reflexo na
economia brasileira algu-
mas empresas estão pos-
tergando as discussões da
campanha salarial 2009.
Mas durante os últimos
anos, as empresas da re-
gião acumularam recor-
des de lucros e de produ-
ção. E esta superação de
limites só foi possível com
o empenho dos trabalha-
dores.

Negociar em meio à
crise será um grande de-
safio, mas o sindicato está
pronto para lutar pela
garantia de um reajuste
salarial e a manutenção
de outros benefícios.

Para isso, os trabalha-
dores não devem ficar
olhando à distância, es-
perando que o sindicato
faça acontecer o que a
categoria reivindica.
Cada metalúrgico deve

participar de fato da luta.
A entidade é uma fer-

ramenta importante de
lutas e conquistas. Mas
quem opera essa ferra-
menta são os trabalha-
dores. E as conquistas
coletivas só são possí-
veis com uma categoria
atuante.

Qualquer novidade
quanto às negociações
será publicado em nosso
boletim.


