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FAURECIA: VOTAÇÃO DA PROPOSTA
DO ACORDO COLETIVO
votacaoonline.sindicatocivilvr.com.br

Assembleia digital nesta terça-feira,
dia 18 de agosto. Das 8 às 18 horas

ACESSE
E VOTE

ACESSE NO CELULAR OU COMPUTADOR:
votacaoonline.sindicatocivilvr.com.br

Na negociação a Faurecia apresentou um quadro de dificuldades muito grande, com base na pandemia do
Coronavírus e nas conjunturas nacional e internacional. O sindicato já esperava um ano difícil para o fechamento do
acordo coletivo e as expectativas desfavoráveis estão se confirmando. O sindicato, juntamente com a comissão de
negociação, argumentou e questionou vários pontos. Apresentou várias propostas de contrapartidas que
infelizmente, a maioria delas, a empresa não acatou.

A PROPOSTA DA EMPRESA FICOU DA SEGUINTE FORMA:
Reajuste salarial

zero

PPR 2020

zero

Ticket alimentação
Banco de horas
Redução de jornada e salário
Auxílio escolar

manutenção do valor atual, R$ 332,00
positivo e negativo
MOD 15% (setembro a dezembro) e MOI 20% (setembro)
manutenção do valor atual, R$ 155,00

Transporte

manutenção do valor atual, de 1% com teto de R$ 29,00

Refeição

manutenção do valor atual - MOD R$ 5,45 e MOI R$ 9,42

Considerações:

caso haja a necessidade de fazer uma nova reestruturação, os trabalhadores que
forem desligados terão a aplicação do INPC acumulado no período, retroativo a
1º de julho de 2020. Nesse momento são vocês trabalhadores (as), que têm
conhecimento do chão da fábrica, que poderão decidir se a proposta apresentada corresponde com a realidade
ou se é possível continuar buscando melhorias. O sindicato sempre vai lutar para bene!ciar a categoria.

