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FAURECIA: ACORDO COLETIVO
FECHOU NA MESA DE NEGOCIAÇÃO
Sindicato e comissão ressaltam
que, da proposta inicial da empresa
até o fechamento na mesa de negociação, a diferença positiva foi
enorme em prol dos trabalhadores e
das trabalhadoras. Durante anos o
sindicato lutou para igualar os
salários da categoria com o piso estadual. Essa conquista foi alcançada
no último acordo coletivo. Com o fechamento do atual acordo (2020/
2021), o piso dos trabalhadores da
Faurecia ﬁcará R$ 29,10, acima do
piso estadual. Isso é para comemorar!
Esse resultado foi alcançado,
mesmo enfrentando uma realidade
difícil de crise econômica, agravada

pela pandemia. No início a proposta
da empresa era redução de jornada
com redução de salários. Mas em
nenhum momento, o sindicato abriu
mão de continuar negociando,
sempre com o argumento de que os
mais prejudicados com a crise
foram os trabalhadores.
A categoria sabiamente rejeitou por duas votações a proposta
da empresa, o que fortaleceu a argumentação do sindicato de que
para fechar o acordo seriam
necessários aumento, abono e
manutenção de todas as cláusulas
do acordo passado.
Uma vitória para a categoria!
Continuem acreditando e contribuindo com o seu sindicato.

2,35% DE REAJUSTE SALARIAL, a partir de janeiro de 2021.
2,35% DE REAJUSTE NO TICKET ALIMENTAÇÃO, a partir de janeiro de 2021.
R$ 500,00 DE ABONO SALARIAL, que será pago no dia 31/10/2020.
FICA GARANTIDO: caso hajam demissões, os trabalhadores receberão:
• 1,5 do salário base (um salário e meio);
• 3 meses no ticket alimentação;
• 3 meses de manutenção do plano de saúde.

