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Campanha Salarial 2012

Pauta de reivindicações Acordo Coletivo 2012/2013 -
PSA Peugeot Citröen do Brasil

Demos início à Campanha Salarial deste ano. Fizemos uma pesquisa com os trabalhadores
e, na consolidação das reivindicações, montamos a pauta com os tópicos comuns. Nesse
momento, os trabalhadores devem ter consciência da importância da mobilização.

Abaixo, veja a íntegra da pauta que será entregue à empresa nesta quarta-feira.
Solicitaremos uma agenda das negociações, portanto fiquem atentos aos próximos passos.

- Que a empresa conceda um reajuste salarial a
partir de 1° de maio 2012 correspondente ao INPC
pleno acumulado de maio de 2011 a abril de 2012
mais aumento real;
- Concessão de cartão alimentação no valor de
R$ 200,00 mensais, com uma carga extra de R$
300,00 no mês de dezembro (a título de natalina);
- Redução de jornada para 40 horas semanais;
- 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. o reajuste também deverá ser
aplicado em todas as faixas iniciais das funções;
- Que os critérios do PPR e valores sejam
rediscutidos com o sindicato;
- Melhoria no auxílio creche: serviços de creche no
valor de R$330,00, atendimento a filhos de
empregadas até completar 05 anos de idade.  Que o
benefício seja estendido, nos mesmos critérios aos
empregados – pais, que detenham a guarda legal de
filhos menores (viúvo, separado, divorciado ou solteiro);
- Melhorar o plano de saúde (com redução do
fator moderador) e o plano odontológico, abrir a
opção de outro plano para os empregados;
- Melhorar o convênio farmácia (ampliar redes) e
aumentar os descontos;
- Pagamento de insalubridade e periculosidade para
as funções que fazem jus e ainda não recebem;
- Igualdade salarial para mesma função;
- Reclassificação imediata com o posicionamento
no salário inicial do cargo para quem está
ocupando uma função de maneira informal;

- Que a empresa assuma o compromisso de preencher
as vagas internas com promoções de empregados com
o respectivo reajuste salarial para o inicial da faixa do
cargo. O preenchimento de vagas com candidatos
externos somente poderá ser realizado se não houver
empregados com o perfil traçado;
- Melhoria na qualidade do lanche e nos uniformes,
inclusive revendo a logística de troca;
- Que a empresa forneça bolsa de estudo para os
funcionários, inclusive para os que fazem faculdade;
- desconto assistencial;
- A empresa descontará dos não associados, a título
de contribuição assistencial e durante o período
de cinco meses, o valor de 1% do salário base,
ficando assegurado aos empregados o direito
de oposição no prazo de 10 dias, contados a
partir da publicação no jornal de circulação e
no boletim do sindicato, formalizando através de
requerimento individual que deverá ser entregue
pessoalmente na secretaria do sindicato;
- A empresa recolherá ao sindicato dos
metalúrgicos as importâncias descontadas no prazo
de 72 horas contado da efetivação do desconto;
- Multa a ser discutida para descumprimento da
cláusula de acordo coletivo;
- Manutenção de todas as cláusulas do acordo
anterior, desde que não conflitantes com as
reivindicações desta pauta.

Atenciosamente
Renato Soares Ramos
Presidente



A Qualitec, dentro da Peugeot, vem
causando transtornos e, consequentemente,
muitas reclamação dos trabalhadores ao
Sindicato. A empresa não pagou, no mês de
março, a 1ª parcela da PLR, mas colocou o
valor no contracheque, como se tivesse pagado.
Além disso, também não entregou o ticket
alimentação nem o adiantamento salarial e
estão atrasando muito o pagamento mensal.

Atraso no pagamento da Qualitec

Atenção trabalhador da MGTEC! Procure o
Sindicato para formalizar suas reclamações trabalhistas
contra esta empresa, que esta desrespeitando o direito
dos trabalhadores. Vamos colocar a PSA como
responsável solidaria. Já avisamos à PSA para
selecionar melhor as empresas que prestam serviço
para ela. Já diz o ditado: “quem paga o errado paga
duas vezes”. Não é certo fazer contratos olhando só o
custo e esquecer de todo o resto!

Desrespeito na MGTEC

Nova diretora da Peugeot toma posse
A engenheira portuguesa Ana Isabel Fernandes foi nomeada, pelo presidente

Brasil e América Latina da PSA Peugeot Citröen, diretora da Fábrica de Veículos
de Porto Real, e passa a responder administrativamente também pelo Centro de
Produção de Porto Real do grupo. Em entrevista para um jornal da região, Ana
Isabel resumiu algumas de suas metas à frente da companhia.

- Meu objetivo é transformar a Fábrica de Veículos de Porto Real em um
dispositivo industrial de referência, tanto dentro quanto fora do Grupo, em termos
de performance econômica, qualidade, segurança e bem-estar para os nossos
colaboradores, contribuindo desta forma para o projeto de desenvolvimento da
PSA no Brasil e na América Latina – afirmou.

Esperamos que este não seja um discurso teórico, e que a empresa reconheça
o esforço de seus trabalhadores, que tanto contribuíram para o crescimento e
desenvolvimento da Peugeot.

Sabemos que a empresa vem passando por dificuldades em nível mundial,
pois tem sido divulgado na mídia, mas os trabalhadores dessa planta nada têm
a ver com isso, já que sempre corresponderam quando solicitados tanto na alta
de produção, como também nas crises.

Muitos problemas têm sido relatados ao sindicato, dentre eles, relacionamento
e tratamento dos gerentes e RUs com os colaboradores. Estamos em constantes
conversas com o RH da empresa para amenizar tais situações, mas algumas
pessoas ainda insistem em usar os métodos da ditadura. Estamos de olho!

Peugeot vende sede para abater dívida de €3,4 bi
Imóvel comercializado por €245 milhões será alugado pela montadora por 9 anos

A PSA Peugeot Citröen, segunda maior montadora de automóveis da Europa,
assinou um acordo para vender sua sede administrativa em Paris. A venda do
imóvel faz parte do plano da companhia de fortalecer seu caixa e tentar reduzir
sua pilha de dívidas, na casa dos bilhões de euros.

A sede da companhia tem 48 anos e localização privilegiada: está a menos
de um quilômetro do Arco do Triunfo e da Avenida Champs-Elysées. O negócio
está avaliado em € 245,5 milhões para a Ivanhoe Cambridge, braço de negócios
imobiliário da Caisse de Depot et Placement du Quebec. A informação foi
confirmada pela montadora em comunicado.

Endividamento
O edifício-sede da PSA Peugeot Citröen abriga, em 50,9 mil metros quadrados,

cerca de 1,9 mil funcionários, a maioria ligados à área administrativa. A
montadora assinou contrato de aluguel do espaço por pelo menos nove anos.

Em fevereiro, a montadora francesa anunciou seu plano de se desfazer de
ativos que não considerava estratégicos, depois que suas dívidas alcançaram €
3,4 bilhões em 2011 (o dobro do registrado no ano anterior). Na semana
passada, a Peugeot completou a venda de 7% de seu capital para a General
Motors, que movimentou € 1 milhão.

GM e PSA Peugeot Citroën criam Aliança Global
A PSA e a General Motors anunciaram a criação de uma Aliança Estratégica Global.

Os dois grupos unem suas forças e suas competências com o objetivo de aumentar sua
rentabilidade e dar um forte impulso à competitividade dos dois parceiros na Europa.

A Aliança foi firmada com base em dois pilares: compartilhar plataformas de veículos,
componentes e módulos e criar uma joint venture de compras para produtos e serviços
que atue em escala mundial, com volume total de compras de aproximadamente 125
bilhões de dólares por ano. Cada empresa continuará a comercializar seus veículos
de maneira independente, o uso de plataformas em comum permitirá não apenas que
os dois grupos desenvolvam aplicações em escala mundial, como também que
implementem programas de grande porte na Europa por um custo reduzido.

Com essa Aliança, a PSA Peugeot Citroën deverá ter um aumento de capital de
aproximadamente 1 bilhão de euros, por meio da emissão de ações preferenciais
para acionistas do grupo. Garantida por um consórcio bancário, a operação integra
um investimento por parte da família Peugeot - que, dessa forma, demonstra sua
confiança no sucesso da Aliança. Como parte do acordo, e sem ter efeito sobre a
governança da PSA, a General Motors vai adquirir uma participação de 7% no capital
do grupo, tornando-se assim o segundo maior acionista da PSA Peugeot Citroën.

No início deste mês, a Presidenta
Dilma facilitou ainda mais a vida dos
empresários no Brasil. O novo pacote
de incentivos anunciados por ela e pelo
ministro Guido Mantega (Fazenda) soma
mais incentivos aos R$ 35 bilhões de
desonerações já oferecidas pelo governo
federal para o setor empresarial.

Temos que lembrar que esses incentivos
existem para aumentar a oferta de
empregos e o salário do trabalhador, e não
para encher ainda mais os gordos bolsos
do empresariado! "Hoje, o Brasil é um dos
países do mundo que mais gera emprego,
mesmo com a economia crescendo a um
ritmo moderado. Temos que continuar
reduzindo o custo tributário, econômico e
financeiro para dar competitividade à
economia brasileira", revela Mantega.

A expectativa maior é de que os novos
cortes no pagamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) ampliem em
mais alguns dígitos os R$ 19 bilhões da
recusa fiscal praticada para a indústria desde
a chegada da crise em 2008. Somente para
2012, as desonerações são estimadas em
R$ 4,484 bilhões pela Receita Federal.

Dilma anuncia pacote
bilionário de incentivo

às empresas


