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Informativo Semanal do Sindicato dos  Metalúrgicos da Região Sul Fluminense

Após o resultado da última votação, a Peugeot voltou a chamar o sindicato para
negociar. Um debate que durou em torno de dois dias. Conheça como ficou a nova

proposta que será levada a apreciação dos trabalhadores, através de votação amanhã,
no horário de 6h às 16h, na entrada da empresa.

- Reajuste salarial: 7,5% (INPC + 2% de aumento
real). Este reajuste não será aplicado aos CADRES;

- Piso salarial: reajustado pelo percentual aplicado
ao acordo retroativo a 1º de maio.

- PPR 2010: valor de R$ 4.800,00, com
antecipação de R$ 2.800,00 no pagamento do dia
2 de junho.

- Auxílio-creche: aumento do benefício de 12
para 18 meses; com inclusão dos colaboradores
masculinos.

- Licença Maternidade: de 4 para 6 meses.

- Pagamento da insalubridade e periculosi-
dade: analise junto com o Sindicato de áreas com
agentes de risco, estabelecidas no LTCAT, sobre o
pagamento de insalubridade e  periculosidade.

- Meta PPR:

1) Produção (R$1.000,00): volume  de  veículos
produzidos SMON (Saída da Montagem) e ECOM
(Entrada no Comércio)  estabelecido  no  programa
de produção.

A perda de produção em função dos seguintes fatores
não serão consideradas para desconto: manutenção,
energia, falta de peças ou greves externas.

2) Qualidade: (R$ 1.000,00): este índice é referente
ao RVCV DVT. Inclusão de uma  tabela de
escalonamento  de percentual atingido de 100%
a  50%  do  índice , considerando desta forma o
valor alcançado da meta  para pagamento.

3) Participação no Mercado: (R$ 2.000,00): nesta
meta serão consideradas, além da participação
nacional, a inclusão de  veículos importados da
Argentina e França.

4) Presença (R$ 600,00):

Para os colaboradores com 100% de presença.
Serão consideradas ausências para efeito desta
meta: as faltas injustificadas e suspensão dis-
ciplinar.

- Banco de horas: Estabelecimento de um limite
máximo anual de 32 horas para saldo positivo ou
negativo.

 Apenas as horas realizadas de 2ª a 6ª feira vão
para o banco de horas. Todas as horas que
superarem este limite serão pagas como horas
extraordinárias. Se  houver realização de horas
extras aos sábados e domingos estas sempre serão
pagas como extraordinárias.

- Manutenção das cláusulas com os benefícios
do acordo anterior.

Diretor da Comunicação: Carlos Pinho
Jornalista responsável:

Beth Rezende (MTb 25965/RJ)

Jornal do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do Sul Fluminense.
Rua Gustavo Lira, 9, Centro - Volta Redonda
CEP.: 27280-253 - Telefax: (24) 2102-2800

Maior ou igual a 6,2%...................R$2.200,00

Entre 6,2 até 5,8%........................ R$.2.000,00

Entre 5,8% até 5,4%......................R$.1.800,00

Menor que 5,4%.............................R$1.600,00

Todos os ítens da proposta acima que estão reticulados sofreram alteração por parte da empresa.

Sindicato realizará nova votação
amanhã (28), participe!


