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Atenção funcionários da Faurecia

Sindicato convoca para
assembleia nesta terça-feira (1º)

Campanha
salarial

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e Estofadores de Volta Redonda e região convoca para assembleia
nesta terça-feira, dia 1º, os funcio-

nários da Faurecia Automotive
do Brasil LTDA e Faurecia
Emissions Control Technologies
do Brasil S.A (bancos e escapamentos), associados ou não.

PROPOSTA DA EMPRESA PARA FECHAMENTO
DO PPR E ACORDO COLETIVO 2017/2018
Valor total é no máximo de R$ 5.128,00
Isso para quem já estava na empresa em 2016.
Para quem foi admitido em 2017, o valor é bem inferior.

Se a proposta for aprovada, contrariando as expectativas,
do sindicato, para quem já estava na empresa em 2016
serão pagos até o dia 8 de agosto, da seguinte maneira:
R$ 3.750,00 de PPR + R$ 380,00 compensando parte
da inflação acumulada no período
R$
320,00
de carga extra no ticket alimentação.
+
Totalizando R$ 4.450,00,
Para os admitidos em 2017,
os valores do PPR serão proporcionais.

A convocação é para avaliação,
discussão e votação da proposta
da empresa para fechamento do
acordo coletivo de trabalho de
2017/2018 e PPR 2017.

ASSEMBLEIA:
1º de agosto
(terça-feira)
Horário:
• 15h00 (1ª convocação)
• 15h30 (2ª convocação)
Local:
Estacionamento interno da empresa (Tecnopolo I, Av. Renato
Monteiro, 6200C - Porto Real)

SEM PRESSA VAMOS AVANÇAR!
A diretoria do sindicato entende que numa
negociação não pode haver pressa. Que essa
proposta apresentada pela empresa para o
fechamento do PPR e mais o acordo coletivo está
muito abaixo das expectativas da diretoria e
acreditamos também dos trabalhadores. No
entendimento da diretoria do sindicato a proposta

Fique ligado!
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de abono tem que ser bem superior ao valor que a
empresa ofereceu até o momento, já que a empresa
não quer conceder no mínimo a reposição da inflação
como aumento salarial. Diante dessa realidade
propomos que os trabalhadores compreendam que as
negociações ainda podem avançar bem mais do que a
empresa ofereceu até agora.

Festa
do Trabalhador
da Construção Civil

Associe-se e venha
fazer parte dessa
grande festa!

Informações na sede do sindicato, no bairro Conforto, em Volta Redonda, ou na subsede no bairro Jardim Tropical, em Resende.

Telefones 3348-2508 - 3342-2331 (Volta Redonda) - 3355-1711 (Resende)

