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A Mercedes-Benz, em
São Bernardo, informou
que irá conceder licença re-
munerada por 15 dias a
1,2 mil funcionários da uni-
dade, que produz cami-
nhões e ônibus. Os traba-
lhadores deverão retornar
no dia 4 de maio. Além
disso, a montadora comu-
nicou que abriu um PDV
(Programa de Demissão
Voluntária) para os 12 mil
trabalhadores da fábrica
até o dia 15 de maio.

Segundo a assessoria
de imprensa da Mercedes,
quem aderir ao PDV re-

Montadoras ainda sofrem com
efeitos da crise financeira

ceberá como contraparti-
da quatro salários a mais
e terá a assistência médi-
ca estendida por três me-
ses, além de receber as
verbas rescisórias previs-
tas em lei. A montadora
não informou qual a ex-
pectativa de adesão ao
plano. No PDV aberto
pela empresa em março,
houve a adesão de 285
aposentados.

O Sindicato dos Meta-
lúrgicos do ABC infor-
mou, por meio de nota,
que as medidas foram ne-
gociadas entre a empre-

sa e a comissão de fábri-
ca da entidade. Segundo
a entidade, PDV e licença
remunerada estão entre os
mecanismos legais de
preservação de emprego
previstos, aceitos e nego-
ciados entre sindicato e
empresas para evitar de-
missões.

No comunicado, o sin-
dicato ressalta que o acor-
do que reduziu o IPI do
setor automotivo com a
contrapartida da garantia
de emprego permite a
abertura de programas de
demissão voluntária.

Um levantamento da
Subseção Dieese (Depar-
tamento Intersindical de
Estatística e Estudos So-
cioeconômicos) do sindi-
cato, com base em da-
dos da Anfavea (Associ-
ação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Au-
tomotores), aponta que
as exportações de cami-
nhões caíram 62,8% em
todo o Brasil, entre janei-
ro e março deste ano. As
vendas externas de ôni-
bus diminuíram 39,8% na
mesma base de compa-
ração.

Mercedes dá licença remunerada a 1,2 mil funcionários e abre PDV

Scania dá licença remunerada e paralisa
100% da produção em São Bernardo

A Scania informou que
vai paralisar 100% da
produção de caminhões e
ônibus na unidade de São
Bernardo entre os dias 20
e 24 de abril. Além dis-
so, a montadora irá con-
ceder licença remunerada
para um grupo de 300 a
500 trabalhadores, que
deverão ficar em casa
entre os dias 27 de abril
e 25 de junho.

Segundo a assessoria
de imprensa da Scania,
o número certo de traba-
lhadores ainda não foi
definido porque a em-
presa ainda está reali-
zando um levantamento
sobre quais setores pos-
suem maior ociosidade
na produção. Em relação
à paralisação na sema-
na que vem, a empresa
informou que a medida

atingirá todos os 2,9 mil
funcionários da unidade.

Ainda de acordo com
a Scania, as medidas fo-
ram tomadas em conse-
quência da diminuição
no volume de produção
devido à queda na de-
manda de caminhões e
ônibus no Brasil e na
América Latina.

O Sindicato dos Me-
talúrgicos do ABC infor-

mou, por meio de nota,
que a licença remune-
rada foi adotada devi-
do à extinção parcial
do segundo turno de
produção (das 17h à
1h). No entanto, a en-
tidade esclareceu que
nem todos os trabalha-
dores que entrarão em
licença remunerada no
dia 27 de abril são des-
te turno.
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ACORDO COLETIVO 2009/2010
Diante da crise financeira mundial, e seus efeitos na região Sul Fluminense, o sindicato iniciou as

negociações do Acrodo Coletivo 2009/2010 e tem conseguido a manutenção dos benefícios garantidos
pelos acordos coletivs dos anos anteriores, reajuste salarial com base no INPC do período, pagamento
de PLR, entre outros.

Mas algumas empresas insistem em se beneficiar com a crise para tentar retirar direitos e benefícios
dos trabalhadores, além de conceder reajuste zero.

Um aviso às empresas: a direção do sindicato não negocia retirada de direitos!

TRABALHADORES DA BBS,
QUALITEC E ETT FIRST
REPROVAM PROPOSTA

Os trabalhadores da
BBS, Qualitec e ETT First
reprovaram, em vota-
ção,  as propostas apre-
sentadas pelas empresas
para o acordo coletivo
2009/2010.

BBSBBSBBSBBSBBS
NÃO - 439 votos
SIM - 63 votos

QUALITECQUALITECQUALITECQUALITECQUALITEC
PPPPProposta A -roposta A -roposta A -roposta A -roposta A - 2 votos    PPPPProposta Broposta Broposta Broposta Broposta B - nenhum voto
Não -Não -Não -Não -Não - 58 votos  Nulo - Nulo - Nulo - Nulo - Nulo - 2 votos

ETT FETT FETT FETT FETT Firstirstirstirstirst
NÃO - 20 votos
SIM - 6 votos

As empresas já foram
comunicadas e esperamos
que as negociações sejam
retomadas o mais rápido
possível, pois a data base
é dia 1° de maio.

Veja o resultado:

PÉROLA E M. SHIMIZU
APRESENTAM PROPOSTAS

Reajuste salarial: INPC do período de maio de 2008
a abril de 2009 a partir de 01/12/2009,
PLR: R$ 1.400,00
Primeira parcela: R$ 700,00 em 30/07/2009
Segunda parcela: conforme resultados apurados no
período, com pagamento em 30/01/2010.
Adiantamento financeiro: R$ 500,00 em 30/05/2009.

IVM Automotive

Pérola
Reajuste salarial: INPC do período de maio de 2008
a abril de 2009 a partir de 1º de maio/2009
Adiantamento financeiro: R$ 400,00
PLR: 1.100,00

Assembleia Geral
O sindicato convoca os trabalhadores das empresas
terceiras do Consórcio Modular Volkswagen para
assembleia nesta sexta-feira (24), a partir das 15h.
Participem!


