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Trabalhadores da Peugeot votam
nova proposta na sexta-feira (dia 6)

Após a reprovação de duas
propostas, o sindicato e a Peu-
geot se reuniram para discutir
o acordo coletivo dos trabalha-
dores. E com a pressão do sin-
dicato e dos trabalhadores, a

Campanha Salarial 2011

Absenteísmo R$ 900,00   ::   Produção R$ 1.500,00   ::   Qualidade R$ 1.500,00
Seg. Trabalho  R$ 1.500,00   :: Valor total =  R$ 5.400,00

Operadores com remune-
ração e cargo inicial da
produção que tiverem:

De 1 ano a 1 ano e 11
meses de empresa em

junho de 2011

2 anos ou mais de empresa
em junho de 2011

Maio
de 2011

Junho
de 2011

Total em
junho de 2011:

INPC + 2% de
aumento real (esti-
mativa de 8,3%

INPC + 2% de
aumento real (esti-
mativa de 8,3%

+ 6%

+ 12%

14,93%
(estimativa)

21,4%
(estimativa)

Os trabalhadores receberão o reajuste salarial (INPC + 2%) e a medida
que forem completando o tempo necessário, todos os operadores com remu-
neração e cargo inicial da produção serão enquadrados pelo plano de car-
gos e salários.

Veja a proposta:

empresa entendeu a necessida-
de de uma proposta que con-
temple melhorias no plano de
cargos e salários, que era in-
satisfatório para os companhei-
ros.

A votação será sexta-feira (dia
6), de 6h às 16h.

Lembrando que a participação
dos trabalhadores é muito impor-
tante para decidir os rumos de
nossa campanha salarial.

IMPORTANTE

- Reajuste salarial - INPC pleno (estimativa de 6,3%) + 2 % de aumento real =  8,3% (estimativa)
- PPR -  R$ 5.400,00, com adiantamento de R$ 3.400,00  em 12/05/2011.
A meta de participação de mercado foi substituída pela meta de Segurança no Trabalho. Veja como

ficou a composição:

Com essas mudanças o PPR passa a depender mais de cada trabalhador, e não fica tão amarrado em
metas coletivas que eram prejudiciais e diminuíam o valor final.

- Plano de cargos e salários: será implantado o plano de cargos e salários para OPERADORES
com remuneração e cargo inicial da produção da seguinte forma:



Trabalhador unido, sindicato forte!
Preencha a ficha de sindicalização e faça parte do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense,

a verdadeira trincheira de luta do trabalhador.


