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Atenção, trabalhadores da Faurecia Bancos e Escapamentos

Mesa de mediação no Ministério do Trabalho
e Emprego define pela continuidade
das negociações para fechamento
do acordo coletivo e Banco de Horas

A

diretoria do Sindicato informa aos
trabalhadores da Faurecia Bancos
e Escapamentos a resolução da
mesa de mediação, ocorrida na
última segunda-feira, dia 22/09/2014, às
15h, na sede do Ministério do Trabalho de
Volta Redonda, que apontou pela
continuidade das negociações para por fim
ao impasse relativo ao fechamento do
acordo coletivo e do acordo do Banco de
Horas. A mesa de mediação foi solicitada
pelos representantes da empresa por
entenderem que o fechamento do acordo
coletivo da categoria está vinculado também
à aprovação do Banco de Horas.
O consenso pela continuidade das
negociações, encaminhada pelos mediadores do Ministério do Trabalho no decorrer
deste encontro, surgiu após três horas de
intenso debate, ficou agendada para a
próxima segunda-feira, dia 29/09/2014, às
14h, na sede da empresa, com a presença

da diretoria do sindicato e participação da
comissão representativa dos trabalhadores.
A pauta da reunião será a formulação de
uma nova proposta para o Banco de Horas
que tratará dos seguintes itens: revisão das
horas positivas, redução da jornada de
trabalho de 44 para 43 horas já a partir
da vigência do acordo, manutenção dos
postos de trabalho e pagamento de
abono.
A proposta negociada nesta reunião será
apresentada aos trabalhadores em uma nova
assembleia que será convocada pela
diretoria do Sindicato. Por isso, é importante
que todos estejam mobilizados e organizados. O segredo do sucesso das negociações passa exclusivamente pela capacidade da categoria em se manter firme na
defesa das suas reivindicações.
Organizar, Lutar e Avançar. Categoria unida, sindicato forte! Juntos, rumo
à vitória!

