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CAMPANHA SALARIAL 2013 - PEUGEOT
Pesquisa aponta desvio
de função como o pior
problema na Peugeot

Segundo consulta realizada
pelo sindicato, além de aumento
real no salário, a maioria dos
trabalhadores da PSA apre-
sentou várias queixas ligadas
principalmente ao desvio de
função e à relação entre chefia e
funcionários. A falta de respeito
chega a ser tanta que motiva os
funcionários a fazer denúncia
permanentemente ao sindicato.

As maiores queixas são sobre
a dificuldade de troca de
uniforme, horário de ônibus,
desvio de função, falta de
cumprimento integral do Plano
de Cargos e Salários e vários
casos de assédio moral.

Na questão econômica, a
expectativa dos trabalhadores é,
além da reposição integral das
perdas da inflação, o aumento real.

Quanto aos benefícios, as
maiores reivindicações foram:

implantação de um vale
alimentação, melhoria no plano
de saúde, gratuidade ou
redução no valor e melhoria da
qualidade do transporte,
aumento do valor do auxilio
creche e extensão do limite de

idade dos filhos dependentes,
entre outros

Em breve, o sindicato vai
divulgar a pauta que será
entregue à direção da empresa.
A primeira reunião será
agendada para o início de abril.

Trabalhadores querem reposição do INPC e aumento
real de salário. Além disso, ficou registrado a falta de
cumprimento integral do Plano de Cargos e Salários e

vários casos de assédio moral
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O sindicato tem acompanhado
todos os investimentos que a PSA
tem feito para o crescimento da sua
produção. E isso é muito positivo,
já que gera novos postos de
trabalho, novas tecnologias,
desenvolvimento operacional e
aumento da produção, entre outros.

Com tudo isso, cresce também
a expectativa de progresso nas
condições de trabalho, inclusive na
qualidade das relações entre chefia
e empregado (política de combate
ao assédio moral).

Partilhando desta política de
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crescimento da empresa, o
sindicato exige que parte deste
investimento seja também dire-
cionada aos trabalhadores.

Sendo assim, a expectativa dos
trabalhadores e do sindicato é de
um acordo coletivo que contemple
uma melhor remuneração (salário
e PPR), mais investimento na saúde
e segurança do trabalhador (cursos
de aperfeiçoamento, ergonomia) e
reconhecimento de áreas insalubres
e periculosas, além de inves-
timentos para prevenir e diminuir
doenças ocupacionais.

Cadê a lista do Moo?Cadê a lista do Moo?Cadê a lista do Moo?Cadê a lista do Moo?Cadê a lista do Moo?
Tem circulado no meio dos

trabalhadores uma lista com quase 200
nomes de funcionários reclassificados
pela empresa. Porém, ficou evidente que
foram todas referentes a cargos de chefia.

O sindicato está aguardando, ansio-
samente, ao lado dos trabalhadores, a
divulgação de uma nova lista contendo
nomes de operadores, funileiros e outros.
Ou seja, a “lista do Moo”.
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O sindicato vem recebendo várias
reclamações sobre a qualidade da
alimentação servida dentro da PSA,
principalmente no turno da tarde.

Recentemente, a empresa renovou o
contrato de alimentação. Será que foi
para piorar? Com a palavra, a empresa...

Auxilio-doença é devido
desde o cancelamento
indevido do benefício
A Turma Nacional de Uniformização dos

Juizados Especiais Federais reafirmou o
entendimento de que, em se tratando de
restabelecimento de benefício por incapacidade,
e sendo a incapacidade decorrente da mesma
doença que justificou a concessão do benefício
cancelado, fica presumido que houve
continuidade do estado incapacitante.

Seguindo esse raciocínio, a TNU modificou
o acórdão recorrido e determinou que o
pagamento do auxílio-doença devido ao
autor da ação seja retomado na data do
cancelamento indevido do benefício (16/02/
2006), e não a partir da data da realização
da perícia médica judicial (19/06/2007).


