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Atenção, trabalhadores da Faurecia Bancos e Escapamentos

ASSEMBLEIA PARA VOTAÇÃO DA NOVA PROPOSTA
APRESENTADA PELA EMPRESA
Dia 06/10/2014
(segunda-feira)
A diretoria do Sindicato convoca os
trabalhadores da Faurecia Bancos e
Escapamentos, associados ou não,
para a assembleia, nesta segundafeira, 06/10/2014, com o objetivo de
votar, através de escrutino secreto, a
nova proposta da empresa para o
fechamento do acordo coletivo de
2014/2015 e do Banco de Horas.
A assembleia e votação será das 14h
as 16h, no estacionamento interno da
empresa - Av. Renato Monteiro, 6200C
- Porto Real.
Conforme já é de conhecimento de
todos, a nossa diretoria esteve reunida
na última segunda-feira (29/09/2014),
com representantes da empresa e a
comissão representativa dos funcionários para negociar uma nova
proposta de complementação dos
itens referentes à data base e Banco
de Horas do acordo coletivo de 2014/
2015. A proposta discutida e negociada
foi a seguinte: redução da jornada
semanal de 44 para 43 horas, a partir
de 01/11, e um “abono” de R$1.000,00,
sendo R$ 500,00 em tíquete alimentação e R$ 500,00 em dinheiro, que será
pago no dia 15/10.
Ainda em relação a regulação ao
Banco de Horas ficou definido que as
horas devedoras poderão ser recuperadas de segunda à sexta-feira, sem

exceder ao limite de uma hora por dia.
Quando recuperadas no sábado, não
poderão exceder ao limite de cinco
horas. Já as horas positivas poderão
ser creditadas no Banco, quando efetuadas de forma coletiva, de segundafeira a sábado, não podendo exceder
ao limite de 10 horas semanais. O crédito máximo permitido durante vigência do Banco de Horas, é de 80 horas
por funcionário, conforme solicitação
do Sindicato.
Mais uma vez a diretoria do Sindicato demonstra o seu comprometimento na busca por melhores

condições para os seus trabalhadores.
Embora, reconheça as dificuldades
vividas neste momento, tanto por parte da categoria como por parte da empresa, nossa diretoria está trabalhando sempre com a possibilidade e a
perspectiva de que dias melhores
virão.
É com esse sentimento que esperamos que cada trabalhador e trabalhadora faça a opção mais acertada para a
conquista de um acordo satisfatório
para todos. Organizar, lutar e avançar.
Categoria unida, Sindicato forte!
Juntos, rumo à vitória.

Participem da assembleia:
Dia 06/10/2014 - segunda-feira
Horário: 14h às 16h
Local: Estacionamento interno da empresa - Av. Renato
Monteiro, 6200C - Porto Real.

