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Campanha Salarial 2012

Em mais uma desgastante rodada de negociações com a empresa, alguns pontos da proposta de
Acordo Coletivo foram redefinidos, tais como: o fim da “tabela ceifadora” (agora o reajuste será igual
para todos), a substituição da cesta de alimentos por um abono de R$ 500,00 e a empresa se propôs  a
aumentar o adiantamento em R$ 500,00 (totalizando R$ 4 mil). Insistimos na melhoria do aumento real
e no valor do PPR, a empresa voltou a falar das dificuldades do mercado e que não poderia oferecer mais
nada este ano. Os trabalhadores da fábrica estão cientes de todos os problemas que a PSA está enfrentando,
como as baixas vendas e alto estoque, com carros envelhecidos. O Sindicato leva a nova proposta para
votação e deixa nas mãos dos trabalhadores a decisão sobre seu futuro – e da empresa!

- Reajuste salarial – INPC + 1% de aumento real para todos os trabalhadores (que fazem parte do acordo) - fim da tabela;
- PPR com reajuste de 9,09%, totalizando R$ 6.000,00, com uma antecipação de R$ 4.000,00, sendo R$ 3.500,00
pagos em até 5 (cinco) dias após a aprovação da proposta pelos trabalhadores; e R$ 500,00 pagos junto com a folha de
julho/2012 (os critéros só serão avaliados a partir do segundo semestre);
- Abono de R$ 500,00 na folha de julho - em substituição à cesta de alimentos mensal;
- Adiantamento de 13º – 50% pago na folha de julho/2012;
- Retorno da cesta de Natal tradicional, nos moldes de 2010 (cesta fria);
- 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.

Nova proposta é
apresentada pela PSA

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

Colocaremos a proposta em votação no dia 31,
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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