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Informativo Semanal do Sindicato dos Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

Sindicato e Peugeot
discutem acordo coletivo

A direção do sindicato e a Peu-

geot se reuniram, nesta quinta-

feira, dia 6, para  discutir o acor-

do coletivo dos trabalhadores da

empresa.

Na reunião foram discutidos os

itens da pauta de reivindicações, e

a Peugeot não apresentou propos-

ta, ou seja, ficamos marcando pas-

so e sem avanços. Com isso, a em-

presa se comprometeu em anali-

sar alguns itens da pauta, como:

ACORDO COLETIVO 2010

A direção do sindicato já entrou em contato com a empresa Plascar para

iniciar as discussões do acordo coletivo dos trabalhadores.

Em breve, mais informações.

PLASCAR

BOMBEIROS
O acordo coletivo dos bombeiros da Peugeot é discutido junto com o

dos bombeiros da MAN. O sindicato e os responsáveis já estão se reunin-

do para discutir propostas e negociar o reajuste dos companheiros. Fi-

quem atentos!
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- Reajuste salarial,

- piso salarial com reajuste

conforme o acordo coletivo a

partir de 1° de maio, sem con-

tratações com valor inferior,

- pagamento do adicional de

periculosidade de 30% sobre

o salário base para todos os

trabalhadores que têm direito,

inclusive os eletricistas,

- revisão do plano de PPR,

- reajuste do auxílio-creche,

- ampliação da licença ma-

ternidade,

- pagamento do adicional

de insalubridade de acordo

com os laudos e;

- a criação de tabela de des-

conto do auxílio-transporte.

Esperamos que na próxima reu-

nião a empresa traga uma proposta

para que possamos avançar e dis-

cutir os demais itens.

ATENÇÃO TRABALHADORES DA UFI, SAFRA E ALGOR
O sindicato informa que já está em processo de negociação com essas empresas, mas

para um acordo justo é preciso que os trabalhadores se mobilizem. Em breve, traremos

mais informações.


