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Campanha Salarial 2012

Já chegamos à terceira rodada de negociações com a PSA: recusamos em mesa a primeira proposta
oferecida pela empresa e levamos a segunda para votação, na semana passada, que foi recusada em
massa pelos trabalhadores.

Agora a empresa apresenta mais uma proposta que, apesar da melhora nos valores de adiantamento
da PPR, ainda não atende as expectativa dos trabalhadores.

Mas uma vez a empresa coloca suas dificuldades e promete que, no próximo ano, as coisas serão diferentes e
poderemos discutir em situações melhores, já que o momento não  é favorável, devido as condições de mercado.

Com as medidas adotadas pelo governo de redução do IPI, aumento do crédito, diminuição do IOF;
acreditamos que  as coisas vão melhorar já nos próximos meses!

Estaremos colocando em votação mais uma proposta negociada entre Sindicato e empresa:

- Reajuste salarial – INPC + 1% de aumento real, com a seguinte tabela:
Nos salários até R$ 5.828,00 - INPC (4,88%) + 1% de aumento real
Nos salários de R$ 5.828,00 até R$ 6.173,00 - parcela fixa de R$ 345,00
Nos salários acima de R$ 6.173,00 - INPC (4,88%)

- PPR com reajuste de 9,09%, totalizando R$ 6.000,00, com uma antecipação de R$3.500,00, sendo R$3.000,00 pagos junto com a
folha de maio/2012 e R$500,00 pagos junto com a folha de julho/2012 (os critéri os só serão avaliados a partir do segundo semestre)
- Adiantamento de 13º – 50% pago na folha de julho/2012;
- Retorno da cesta de Natal tradicional, nos moldes de 2010 (cesta fria);
- Cesta de alimentos mensal, com 17 itens;
- Insalubridade e periculosidade – O Sindicato e a empresa formarão uma comissão conjunta para definir locais e funções que são

perigosas e insalubres
- Desvios de função, enquadramento e promoções - a empresa fará um estudo dos desvios apresentados e dará retorno no decorrer das negociações
- Convênio farmácia Vidalink – reajustará os valores mínimos, corrigindo pela inflação dos últimos 03 anos
- Compensação coletiva / ajuste de produção - Diante da necessidade de ajuste da produção, a empresa fará uma série de paradas e,
com isso, precisará implantar um regime de compensação coletiva de dias/horas paradas.

- MOO: as horas extras individuais continuam sendo pagas;
- A ferramenta de compensação de dias/horas parados inicia com o empregado com saldo negativo;
- Em casos de dispensa, horas positivas serão pagas e horas negativas não serão descontadas.
Segundo a empresa, a compensação coletiva será necessária para manter os três turnos de trabalho.

Peugeot apresenta nova proposta

Trabalhador, faça sua parte! Vamos
participar em massa dessa assembleia.

Colocaremos a proposta em votação no dia 24,
quinta-feira, de 6h às 16h, na portaria da fábrica.



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. Sendo sindicalizado, você tem direito a diversos benefícios e convênios.
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