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O que está acontecendo
com a PSA? Sabe-se que a
fábrica passou por reformas
estruturais, administrativas e na
produção, foi uma verdadeira
limpa na em-presa, que está
uma Torre de Babel.

Um comunicado recém-
distribuído fala, fala, mas
não diz nada, e o sindicato
exige mais clareza por parte
da PSA. “Momento de
prudência não é temor”, diz
esse comu-nicado. Mas o
que significa isso?

A direção do sindicato vem
acompanhando de perto esta
situação, com o objetivo de
preservar os salários, os
benefícios e, principalmente,
os empregos, não permitindo
que o trabalhador pague
essa conta. A administração

Todo mundo sabe que não é
no grito que se ganha

comercial e o marketing da
PSA não alinham seus
produtos com o mercado
nacional. Os carros ganham
fama de alta depreciação,
com um péssimo aten-
dimento no pós-venda, além
da falta de peças para
reposição.

Para completar, vem
trazendo diretores de outros
países que só sabem gritar
com os trabalhadores, que
passam por humilhações e
desrespeitos constantes.

A empresa começou o ano
mal, com queda nas vendas e
sofrendo im-pactos com a
restrição às importações de
veículos na Argentina. Mas, o
sindicato quer deixar bem claro
que não vai admitir que a corda
arrebente para o lado dos

trabalhadores. Afinal, como a
direção da PSA diz, os últimos
10 anos foram de contínuo
crescimento, que a empresa
usufruiu em um primeiro
momento de subsídios do
governo, redução e isenção de
impostos. E recentemente com
os programas de incentivo à
indústria automotiva com a
redução de IPI.

Concluindo, a Peugeot está
igual a cavalo paraguaio, saiu
na frente de várias montadoras
e vem levando desvantagem
de muitas que partiram bem
depois. A exemplo a Hyundai,
que acaba de chegar e já está
muito a frente da PSA. Isso
tudo por pura incompetência
da alta administração já que
a M.O.O.  dá conta do recado,
e muito bem.

GRUPO PSA

E ai Gajo?
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Depois de recorrer à
presidente Dilma Rousseff, que
destacou o Ministro do Trabalho,
Manoel Dias, para interceder em
favor dos trabalhadores da GM,
o Sindicato dos Metalúrgicos de
São José dos Campos protocolou
esta semana uma ação no TRT
(Tribunal Regional do Trabalho),
de Campinas, para tentar
reverter as demissões na fábrica
da General Motors na cidade. A
ação foi protocolada na Seção de
Dissídios Coletivos com pedido
de suspensão das 450 demissões
praticadas.

Os trabalhadores, que
estavam de licença remunerada,
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foram demitidos por carta no dia
28/12/2013. Eles trabalhavam
nas linhas de produção dos
modelos Meriva, Zafira e Corsa
Hatch, que saíram de linha em
2012, e do Classic, cuja
produção foi encerrada na data
das demissões.

Segundo o sindicato, as linhas
de produção desses modelos
empregavam cerca de 1.500
trabalhadores, que foram saindo
ao longo do último ano, por meio
de programas de demissão
voluntária ou mesmo demitidos
diretamente pouco a pouco.

A diretoria do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense se

solidariza com os companheiros
demitidos, porém não pode deixar
de destacar que essas demissões
não são fruto de uma crise
financeira e sim da falta de
entendimento entre empresa e
sindicato. “O problema já estava
acontecendo há mais de um ano
e o sindicato não teve habilidade
para negociar com a empresa e
tentar uma estratégia para
garantir os empregos. O nosso
sindicato aqui tem a política de
diálogo para evitar que a
situação chegue a este ponto,
sem perdas salariais e nem de
benefícios”, ressaltou o presi-
dente Renato Soares.

 “O problema já estava acontecendo há mais de um ano e o
sindicato não teve habilidade para negociar com a empresa e

tentar uma estratégia para garantir os empregos...”
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