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Trabalhadores da Faurecia

Nesta terça-feira (6), votação da
proposta de PPR e acordo cole!vo
A diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores da Construção Civil e
estofados de Volta Redonda e região
convoca todos (as) companheiros (as),
associados ou não, da empresa
Faurecia Automo"ve do Brasil LTDA
(bancos e escapamentos) para
assembleia nesta terça-feira, dia 6,
para deliberarem sobre o PPR
(Programa de Par"cipação nos
Resultados) 2016 e o acordo cole"vo
de trabalho 2016/2017.

Assembleia
Dia 06/09 (terça-feira)
Local: estacionamento interno da empresa
(dentro do Tecnopolo I)
Av. Renato Monteiro, 6200C – Porto Real
Horário: 1ª convocação às 15 horas
2ª convocação às 15h30

Sua par!cipação deﬁne o rumo das negociações
A diretoria do Sindicato,
junto com a comissão de representantes dos trabalhadores, reaﬁrma a importância
da par"cipação de todos (as)
companheiros (as) neste momento que estamos caminhando para fechar as pro-

postas de PPR e acordo cole"vo. Sabemos que o sucesso das negociações está nas
mãos dos trabalhadores.
A diretoria e a comissão têm
dito na mesa de negociação
que a proposta oferecida pela empresa não será apro-

vada na assembleia porque os
trabalhadores esperam bem
mais. Vamos par"cipar e
mostrar para a empresa o que
realmente esperamos dessas
negociações.
Par"cipe, juntos somos
fortes!

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

