
 Sendo assim não a necessidade do 
lucro para a realização do pagamento 
da antecipação prevista no acordo. E 
em  reuniões do PROGRAMA DE 
CICLO DE DIALOGO recebemos a 
afirmação do PRECIDENTE DA UBV 
que só estava faltando o Sindicato 
assinar o acordo de PPR pois já estava 
definido o pagamento da antecipação, 
vamos luta pelas nossas PPR. E 
contra os patrões usurpadores dos 
nossos Direitos .  
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QUEREM TIRAR A PPR DOS TRABALHADORES!

A Diretoria Colegiada.

QUEREMOS A NOSSA PARTE

PLR

FORA TEMER!

       

.  

ompanheiros(as) da UBV Cdepois de algumas reuniões 
entre Sindicato, Comissão de PPR 
e Empresa, no dia 5 de abril de 
2017 foi realizado uma assembleia 
na porta da Fabrica com os 
trabalhadores, onde a Empresa 
apresentou a seguinte proposta 
para ser discutida e deliberada 
pelos Companheiros: 

PPR - 2017 e 2018
Fixo - R$ 1.950,00

Falta injustificada - R$ 444,25
Quebra ate  0,18% - R$ 533,20  

Total - R$ 2.927,45 isso 
representa um aumento de 6% 

em relação a PPR DE 2016.
Condições de Pagamentos:

1ª parcela - dia 31 de julho de 
2017 será pago R$ 1.200,00

2ª parcela - até dia 31 de 
Janeiro de 2018.

Sobre o visa Vale: passará de 
330 para 352 retroativo a 01 

de janeiro de 2017. Para 2018 
os valores acima serão 
reajustados pelo (INPC). 

Companheiros(as) o nosso pais está 
p a s s a n d o  p o r  g r a n d e s  
transformações no mundo do 
trabalho,isso tudo bancado pelas 
grandes corporações empresariais e 
os trabalhadores estão sofrendo duras 
agressões com retiradas de direitos 
por parte do patrões, na UBV não está 
sendo diferente. Em nem uma 
cláusula do acordo desobriga a UBV 
realizar o pagamento da PPR, 
(PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO 
NOS RESULTADOS )


