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CONSÓRCIO MODULAR VOLKS

Sindicato vai levar à votação
nova proposta da empresa para

renovação do ACT 2019/2020

Depois da rejeição da maioria dos
trabalhadores à proposta, repre-
sentantes do sindicato e do Consórcio
Modular, retomam as negociações
para renovação do Acordo Coletivo
de Trabalho 2019/2020.

Após avanço nas discussões, a em-
presa apresentou nova proposta,

REAJUSTE SALARIAL: INPC PLENO, EM MAIO;

CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 385,00;

PLR: R$ 7.800 + 5% DE ABSENTEÍSMO = R$ 8.190,00
(1,5 SALÁRIO ATÉ R$ 11.400,00). A PRIMEIRA
PARCELA DE R$ 5.000 SERÁ PAGA NO DIA 15/3/2019.
E A SEGUNDA EM JANEIRO/2020;

ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º
SALARIO, DIA 15/3 (OPCIONAL).

VEJA ABAIXO A NOVA PROPOSTA

Votação será
nesta 4ª-feira,
dia 27, das 6h
às 16h30, no
corredor próximo
ao refeitório

com melhoria no reajuste salarial
que passou a ser pelo INPC
integral, a partir de maio, data
base dos metalúrgicos. Além da
PLR que passou a ser R$ 7.800
+ 5% de absenteísmo.

É importante ressaltar que o
momento atual requer prudência
e um olhar especial de todas as
partes, tanto empresa quanto o
trabalhador.

O principal argumento das em-
presas tem sido que produzir veículos
no Brasil com a carga fiscal insana
sobre os produtos, baixa produti-
vidade, alta burocracia e deficiên-
cias graves em infraestrutura, só
para citar alguns entraves, é um

fato, apesar de oportunidades
poderem surgir no futuro.

Quem atua na produção da
empresa sabe que a Volks precisa
de um novo produto, que, no
momento, é o de maior venda e
valor entre as concorrentes. Isso
vai garantir uma estabilidade
maior para a empresa e assim
proporcionar melhorias para os
funcionários.

Votação será na quarta-feira, dia
27/2, das 6h às 16h30, no
corredor próximo ao refeitório.
E após o término do pleito, o
sindicato convida os traba-
lhadores para participar da
apuração.

SOLIDARIEDADE
O SINDICATO DOOU UMA TV DE 32’ E ESTÁ
DIVULGANDO A CAMPANHA DE SOLI-
DARIEDADE PARA AJUDAR NO TRATAMENTO
DE NATÃ DA SILVA FORTUNATO, FILHO DO
COLEGA ANDERSON BORGES FORTUNATO,
QUE TRABALHA NA LINHA TRIM 2 DA
KROSCHU, QUE ESTÁ COM LEUCEMIA,
INTERNADO
NO HOSPITAL
QUINTADOR.

PARTICIPE!



EM BREVE, NOVO CONVÊNIO COM A
FACULDADE DOM BOSCO, DE RESENDE, COM

DESCONTOS ESPECIAIS PARA SINDICALIZADOS.

O projeto de reforma da
Previdência, encaminhado na
quarta-feira, à Câmara dos
Deputados é outro duro golpe à
classe trabalhadora brasileira. Ela
é excludente e covarde já que
atinge, em cheio, os mais pobres e
as mulheres.

Como se já não bastasse a reforma
trabalhista que levou 50% do
mercado de trabalho para a
informalidade, que não contribui
com a Previdência. E com essas
regras, que continuam duríssimas,
mais uns 20% não vão conseguir
e serão lançados à assistência
ganhando 400 ou 500 reais.

Reforma prejudica mais pobres
REFORMA DA PREVIDÊNCIA

A proposta apresentada, além de
não acabar com os privilégios,
tende a excluir da Previdência
muita gente que não vai conseguir
chegar na idade mínima e nem
comprovar os vinte anos de
contribuição. E baixando o
benefício assistencial a 400
reais, eles constroem um muro.
Vamos sair de um país que tem
80% dos idosos com proteção
previdenciária e caminhar para um
futuro em que 30% da população
terá uma Previdência ganhando
entre 400 reais e 1000 reais.

A idade mínima para a aposen-
tadoria será de 62 anos para

mulheres e 65 anos para homens,
e estabelece três regras de
transição. Antes vinculadas ao
salário total, as alíquotas de
contribuição passam a aumentar
conforme a faixa salarial, podendo
chegar a 14%. A lógica é semelhante
à do Imposto de Renda.

As regras ficaram ainda mais duras
para os mais pobres. Para se
aposentar com 100% da média
salarial, será preciso contribuir por
40 anos. A idade mínima subiu
e afeta principalmente as mu-
lheres. Também foram cortadas a
pensão por morte e aposentadoria
por invalidez.


