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Companheiros (as) da Nadir Figueiredo

Queremos uma PPR decente!
Os patrões continuam lucrando muito e no final do ano        

sobra miséria como reconhecimento para os trabalhadores. 
Isso já está virando um escandalo de exploração. 

Se liga gente! A turma está de olho!
Os trabalhadores da Nadir Figueiredo estão cansados 

de receber PPRs de miséria. 
Ano após ano, mesmo com a desculpa da crise, os pa-

trões da Nadir Figueiredo estão faturando alto, lucrando 
muito, e para o trabalhador sobra uma “merrequinha”. 

A peãozada está esperta e descontente! 

Por uma Comissão de PPR dos trabalhadores!
É preciso mudar essa situação, a começar pela forma e 

pela constituição da comissão que negocia o PPR.  Agora se 
abre o processo de escolha da Comissão de negociação do 
PPR 2017 / 2018.

Queremos uma comissão que realmente represente os 
trabalhadores e que possa defender seus interesses. De 
nada adianta uma Comissão formada por representantes 
dos patrões porque o resultado no final do ano será uma 
PPR bem magrinha.

Por isso propusemos a formação de uma Comissão de 
PPR mais ampla, com a participação de 3 (três) diretores 
do Sindicato,  de 3 (três) representantes indicados pela 
empresa e de 4 (quatro) trabalhadores do chão de fábrica 
eleitos democraticamente.  A empresa não aceitou, não 
irá mudar nada. A Nadir quer manter essa Comissão anti 

democrática exatamente para continuar lucrando e não 
repassando nada para os trabalhadores!

Trabalhador vota em trabalhador
Trabalhador não pode votar em puxa saco nem em bate 

pau. Não podemos permitir que chefes, supervisores  ou 
quem tem cargo de confiança seja eleito, porque na verda-
de são representantes dos patrões, ou seja, estarão sem-
pre contra nós!

Votando em trabalhador, e com o apoio do Sindicato e 
a peãozada mobilizada e atenta na luta dos seus interesses, 
lutaremos para conquistar uma PPR decente e digno.


