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ACORDO COLETIVO FAURECIA

ASSEMBLEIA NESTA SEGUNDA-FEIRA (29/4)
15h00 (1ª convocação)
15h30 (2ª convocação)

Estacionamento interno da empresa,
dentro do Tecnopolo I

Para deliberar e votar a pauta de reivindicações do acordo coletivo 2019/2020, dando início a campanha salarial da categoria,
que tem como data- base 1º de julho.
Estão convocados para
essa assembleia, trabalhadores e trabalhadoras da
Faurecia Automotive do
Brasil Ltda e da Faurecia
Emissions Control
Technologies (bancos e
escapamentos). O objetivo é
d e fi n i r u m a p a u t a d e

reivindicações justa, que
atenda as expectativas e a
realidade dos funcionários.
Somando forças nessa
votação das propostas, o
trabalhador fortalece a
campanha salarial e as
negociações que estão por
vir.

Registre aqui suas reivindicações para a
pauta e entregue ao diretor do sindicato

SÓ COM MOBILIZAÇÃO
TEREMOS CONQUISTAS!
A tendência é que as negociações das
campanhas salariais fiquem cada vez mais
difíceis, com a nova e atual realidade política e
econômica do país. O discurso, as reformas e
as mudanças nas leis propostas pelo governo,
prejudicam em primeiro plano os
trabalhadores. Os sindicatos têm travado
muitas lutas para barrar as perdas de direitos
trabalhistas. Por isso, é tão importante que o
(a) trabalhador (a) continue fortalecendo e
participando do seu sindicato, das
assembleias e convocações!

ou envie por e-mail:
sindcivil@sindicatocivilvr.com.br

ou pelo
WhatsApp
9 9275-4521

1) ___________________________________________________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________________________________________________
3) ___________________________________________________________________________________________________________________
4) ___________________________________________________________________________________________________________________
5) ___________________________________________________________________________________________________________________
6) ___________________________________________________________________________________________________________________
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PARA GARANTIR:
Data-base para
o reajuste salarial

Convenções
coletivas

Acordos
coletivos

Acordo de
turno

Pisos
salariais

Jornada
de trabalho

PLR / PPR

Cesta básica

Vale-transporte

Hora extra

Regulação de
Banco de Horas
Ticket
alimentação
Adicional
noturno

Equipamentos de Proteção
Individual e Coletivo

Plano de saúde

Rescisões (homologações) com
assistência técnica do sindicato
Assessoria
Acesso a
jurídica
convênios

JUNTOS SOMOS FORTES!
ATENÇÃO!

Os boletins e informativos também serão eletrônicos. Preencha os
seus dados abaixo e entregue ao (a) diretor (a). Ou envie para
sindcivil@sindicatocivilvr.com.br | WhatsApp 9 9275-4521, para que
o sindicato faça seu cadastro.
Nome: _______________________________________________
E-mail: _______________________________________________
WhatsApp: ____________________________________________

