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Atenção trabalhadores da Faurecia!

Nesta quarta-feira (20), nova votação
da proposta de PPR da empresa
A diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção
Civil e Estofadores de Volta
Redonda e região convoca

nesta quarta-feira (20), os
funcionários da Faurecia
Automotive do Brasil Ltda
(bancos e escapamentos),

Nova proposta da empresa

R$ 4.300,00
1ª parcela – R$ 3.000,00
Que será paga no dia 30 de julho
2ª parcela – R$ 1.300,00
Que será paga em janeiro de 2017,
com a avaliação dos indicadores e
após o fechamento do período.
Ticket alimentação – Pagamento
de adicionais no ticket alimentação
em janeiro de 2017, junto com a
2ª parcela do PPR. Os percentuais
pagos serão de acordo com o
atingimento do prêmio.
Percentual
atingido

Complemento

Menor que 59%
60% a 69%
70% a 79%
80% a 100%

- R$ 0,00
- R$ 300,00
- R$ 500,00
- R$ 700,00

associados ou não, para
votação em escrutínio secreto
da proposta de PPR da
empresa.

Vamos votar!
A diretoria do Sindicato e a comissão de
trabalhadores destacam a importância da primeira
votação, onde a maioria dos companheiros (as)
demonstrou sua insatisfação com a proposta
apresentada pela empresa e rejeitaram. Diante do
resultado, o Sindicato e a comissão apresentaram na
mesa de negociação uma proposta para a empresa
onde o valor mínimo a ser recebido pelos
trabalhadores seria de R$ 5.000,00 em dinheiro (sem
descontos). A empresa se posicionou com o
argumento de crise econômica e que neste momento
não é possível atender a solicitação dos
trabalhadores. A empresa admitiu chegar aos
5.000,00 nas condições conforme a tabela ao lado.
No entendimento da diretoria e da comissão essa
proposta não atende ainda os anseios dos
trabalhadores.

VOTAÇÃO
Local: estacionamento interno da empresa
(dentro do Tecnopolo I)
Av. Renato Monteiro, 6200C – Porto Real
Horário: das 14 às 16 horas.

Acesse nossa fanpage e fique por dentro das informações!!!
Acesse: facebook.com/sindicatocivilvr

