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PPR FAURECIA 2018

Assembleia nesta sexta-feira (23)
1ª assembleia (às 14 horas) | 2ª assembleia (às 15h30),
no Estacionamento interno da empresa, Tecnopolo I, Av. Renato Monteiro, 6200C - Porto Real

O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil
e Estofadores de Volta Redonda e região convoca
os funcionários da Faurecia Automotive do Brasil Ltda
e Faurecia Emissions Control Technologies
do Brasil S.A - bancos e escapamentos, associados ou não,
para uma segunda assembleia nesta sexta-feira, dia 23/3,
de avaliação, discussão e votação da proposta do
PPR - Programa de Participação nos Resultados 2018.

PROPOSTA NEGOCIADA
COM A EMPRESA
Valor total
do PPR

Forma de
pagamento

R$ 5.500,00

R$ 3.500,00 em
31 julho de 2018
O restante pago
em janeiro de 2019,
após mensuração
de metas.

O trabalhador é
quem vai decidir
Essa segunda proposta negociada para os
trabalhadores avaliarem tem uma correção de
5,76%, três vezes mais o percentual da inflação
acumulada no período. Durante as negociações o
sindicato tentou de todas as formas, demonstrar que
a proposta apresentada pela empresa não atendia as
expectativas dos trabalhadores.
Embora o sindicato tenha a expectativa de
conquistar um valor superior a essa proposta, agora
mais do que nunca o sindicato quer ouvir os
trabalhadores que estão dentro da fábrica e
conhecem de perto a realidade. São vocês
funcionários que determinarão se existem
possibilidades, ou não, de avançar nessa proposta
do PPR. Participe da assembleia e dê sua opinião.
Porque fortalecendo a mobilização, você fortalece
os seus direitos.

