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Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

TRABALHADORES DA PEUGEOT:
vejam a pauta de reivindicações

1 -Que a empresa conceda um rea-
juste salarial a partir de 1° de maio
2010 correspondente ao inpc pleno
acumulado de maio de 2009 a abril
de 2010 , mais um aumento real de
10% (dez por cento).

2 -Que a empresa conceda um abo-
no salarial no valor de R$ 2000,00(dois
mil reais).

3 -Que a empresa implante um pla-
no de cargos e salários: com sistema
claro de progressão que contemple
todos os empregados. Com a partici-
pação do sindicato e aprovação dos
trabalhadores.

4 -Que o piso salarial existente seja
reajustado pelo percentual aplicado ao
acordo a partir de 1° de maio e que
nenhuma contratação definitiva seja
efetivada abaixo deste piso.

5 -Que o plano de ppr seja todo
rediscutido com o sindicato.

6 -Exclusão da cláusula do banco
de horas / flexibilização de jornada.

7 -Pagamento a todos empregados
que laboram em áreas periculosas, o
adicional de 30% sobre o salário base
acrescido de todas as gratificações e
vantagens pessoais, inclusive para to-
dos os eletricistas, sem intermitência.

8 -Pagamento do adicional de  in-
salubridade estará garantido de acor-
do com os agentes de risco estabele-

cidos no LTCAT. Sobre o salário base
acrescido das gratificações e das van-
tagens pessoais, ficando ainda obri-
gada a recolher individualmente, pe-
rante a previdência e seguridade so-
cial, alíquota suplementar do sat.

9 -Fim da dupla função - fica ex-
pressamente vedado o exercício pro-
fissional diferente da função para o
qual o empregado foi contratado.

10 -Que a empresa forneça bolsa
de estudo para os funcionários, in-
clusive para os que fazem faculdade.

11 -Que a empresa forneça um vale
compras no valor de R$ 250,00(du-
zentos e cinquenta reais)

12 -Bonificação de hora extra a
100% para qualquer hora extra.

13 -Melhoria no auxílio creche  -
serviços de creche no valor de R$
330,00 abrangendo filhos de empre-
gadas até completarem 05 anos de
idade e que o benefício seja esten-
dido, nos mesmos critérios, aos em-
pregados - pais, que detenham a
guarda legal  de filhos menores (vi-
úvo, separado , divorciado ou sol-
teiro).

14 -Que a empresa efetue de todos
seus empregados não sindicalizados
um desconto de 5%(cinco por cento)
sendo 1% (um por cento) por mês a
partir da assinatura do acordo, repas-

sando ao sindicato e a título de des-
conto assistencial, assegurando o di-
reito de oposição.

15 -Que a empresa, em caso de
oposição dos trabalhadores , discor-
dando do referido desconto a que se
refere o item anterior, assuma o pa-
gamento do valor correspondente aos
discordantes.

16 -Multa por descumprimento de
cláusula do acordo- a empresa paga-
rá uma multa diária de
r$50000,00(cinquenta mil reais)  para
descumprimento de cada clásula de
acordo coletivo.

17 -Subsídio de tranporte, que seja
criado uma tabela para desconto con-
forme abaixo:

 18 -MANUTENÇÃO DE TODAS 18 -MANUTENÇÃO DE TODAS 18 -MANUTENÇÃO DE TODAS 18 -MANUTENÇÃO DE TODAS 18 -MANUTENÇÃO DE TODAS
AS CLÁUSULAS DO ACORDO AN-AS CLÁUSULAS DO ACORDO AN-AS CLÁUSULAS DO ACORDO AN-AS CLÁUSULAS DO ACORDO AN-AS CLÁUSULAS DO ACORDO AN-
TERIOR, DESDE QUE NÃO CON-TERIOR, DESDE QUE NÃO CON-TERIOR, DESDE QUE NÃO CON-TERIOR, DESDE QUE NÃO CON-TERIOR, DESDE QUE NÃO CON-
FLITFLITFLITFLITFLITANTES COM AS REIVINDICA-ANTES COM AS REIVINDICA-ANTES COM AS REIVINDICA-ANTES COM AS REIVINDICA-ANTES COM AS REIVINDICA-
ÇÕES DA PÇÕES DA PÇÕES DA PÇÕES DA PÇÕES DA PAUTAUTAUTAUTAUTA.A.A.A.A.

Faixa
inicial

Faixa
final

Custo do
trabalhador

R$ 0,00
R$ 1.101,00
R$ 2.001,0
R$ 2.701,00
Acima R$ 3.800,00

R$ 1.100,00
R$ 2.000,00
R$ 2.700,00
R$ 3.800,00

R$ 15,00
R$ 20,00
R$ 30,00
R$ 40,00
R$ 50,00

Estamos divulgando a pauta do acordo coletivo 2010/2011. Nela estão as reivindicações
econômicas e sociais que serão negociadas com a empresa, inclusive melhoria na PLR. A pauta

foi construída baseada na pesquisa feita pelo sindicato na porta da fábrica com as suas reivindicações. Agora va-
mos para a negociação. É um momento de grande mobilização dos

trabalhadores, por isso não seja apenas expectador, participe da campanha.

ACORDO DE FLEXIBILIZAÇÃOACORDO DE FLEXIBILIZAÇÃOACORDO DE FLEXIBILIZAÇÃOACORDO DE FLEXIBILIZAÇÃOACORDO DE FLEXIBILIZAÇÃO
DA JORNADADA JORNADADA JORNADADA JORNADADA JORNADA

As horas acumuladas até 15/04/2010 serão pagas no

dia 30/04/2010. E as realizadas entre os dias 15/04 e dia

30/04/2010 terão o pagamento realizado na folha de maio

de 2010.

FERIADOFERIADOFERIADOFERIADOFERIADO: : : : : veja como será a joveja como será a joveja como será a joveja como será a joveja como será a jorrrrrnadanadanadanadanada
Trabalhadores da produção: A empresa terá produção

normal nos feriados de 21 e 23 abril, porém não haverá
jornada de trabalho no sábado dia 24/04/2010. A hora ex-
tra será remunerada em 100%.

Administrativo: Haverá a troca do dia 21, pelo dia 22/04,
retornando só na segunda-feira, dia 26.


