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Sindicato convoca à
votação sobre o ACT

CONSÓRCIO MODULAR DA VOLKS | ACORDO COLETIVO

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Fluminense
voltou a se reunir com a direção
do Consórcio Modular a fim de dar
continuidade as negociações
para renovação do Acordo Cole-
tivo de Trabalho 2020/2021.
A primeira rodada de reunião
entre o sindicato, comissão de
fábrica e as empresas foi no dia
19 de fevereiro, quando foi
apresentada uma proposta de
reajuste, com limitador salarial.
O sindicato recusou imediata-
mente, já que a expectativa era
maior, tendo os valores apresen-
tados abaixo do esperado.
Ontem, dia 3, ocorreu mais uma
rodada de negociação, com
quatro horas de duração. O
sindicato debateu insistente-
mente com a direção do Con-
sórcio, com objetivo de chegar a
valores mais justos e que aten-
dam a todos os trabalhadores
por igual.
A direção do sindicato vem
acompanhando, com muita
atenção e preocupação o cenário
atual e, recentemente, os efeitos
do Coronavírus, tanto no Brasil,
quanto nos demais países.
Sabe-se que, além de ocasionar
graves riscos à saúde, essa si-
tuação também pode impactar
negativamente a economia, afe-
tando a cadeia de fornecimento e
o abastecimento da indústria, e
os investimentos previstos.

Reajuste Salarial: INPC pleno, a ser aplicado a partir de jan./2021;
Cartão Alimentação: R$ 390/mensal;
Abono: R$ 1.500 para compensar a aplicação do reajuste salarial em jan./2021;
P LR 2020: 1,5 salários  (conforme metas). Com mí nimo: R$ 8.000 + 5% de
absenteísmo para Horistas (R$ 400). E no máximo: R$ 11.600.

Somado a isso, a continuidade
da instabilidade política e eco-
nômica do Brasil também nos
preocupa muito. Especialmente,
porque as reformas previstas
para fazer o país crescer não
acontecem e isso pode levar às
empresas a suspender investi-
mentos tão necessários para
manutenção e geração de empre-
go e renda.
Toda a situação também afeta o
mercado de caminhões e ônibus,
que, mesmo com um crescimen-
to razoável no ano de 2019, ainda
não se recuperou totalmente da
crise nos anos de 2013 e 2017.
Fora que o segmento que mais
tem apresentado crescimento é
de extrapesados, que são produ-
tos que a fábrica ainda não con-
segue competir em condições de
igualdade no mercado.
Contudo, o sindicato entende

que é fundamental encontrar o
caminho e alternativas para
manter os investimentos previs-
tos. Entre eles, novo produto,
novas instalações e ampliação
da linha de produção que pode-
rão gerar mais empregos na
região. E isso sem deixar de reco-
nhecer e valorizar adequada-
mente os trabalhadores da fá-
brica, que tanto vestem a camisa
e se esforçam para fazer pro-
dutos com qualidade.
A votação da proposta será na
segunda-feira (9), ao lado do
restaurante, de 7h às 17h.
A direção do sindicato renova o
seu compromisso de lutar pela
melhoria na qualidade de vida dos
trabalhadores, sempre na torcida
pela mudança no cenário econô-
mico mundial e nacional, possibi-
litando alavancar futuros resul-
tados melhores para todos.

Votação da proposta será na segunda-feira (9),
ao lado do restaurante, de 7h às 17h.

Pagamentos em 17/4/2020 (véspera do Feriado de Tiradentes)
ADIANTAMENTO DE PLR: R$ 5.000 + ABONO: R$ 1.500 = R$ 6.500

VEJA A PROPOSTA DA EMPRESA:



IR 2020: dada a largada
para a entrega da

declaração
O prazo para entrega da declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF) 2020 começou nesta se-
gunda-feira, 2, às 8h, e termina às
23h59min59s de 30 de abril. As
pessoas que entregam a declaração
no início do prazo têm prioridade
para receber a restituição, caso não
a preencham com erros ou omissões.
Na mesma situação, estão incluídas
pessoas com mais de 60 anos,
portadoras de moléstia grave ou
com deficiência física ou mental.
Este ano, cerca de 32 milhões de
contribuintes devem  prestar con-
tas ao Fisco. A multa por atraso de
entrega é estipulada em 1% ao
mês-calendário até 20%. O valor
mínimo é R$ 165,74. As novidades
para a entrega da declaração neste
ano estão disponíveis na página da

Receita Federal.
Entre as principais mudanças, estão
a antecipação no cronograma de
restituição, cujo pagamento come-
çará no fim de maio e terminará no
fim de setembro e o fim da dedução
da contribuição para a Previdência
Social dos trabalhadores domésticos.
Pela primeira vez, os contribuintes
com certificação digital receberão a
declaração pré-preenchida no
programa gerador. Até agora, eles ti-
nham de entrar no Centro Virtual de
Atendimento da Receita (e-CAC),
salvar o formulário pré-preenchido
no computador e importar o arquivo
para preencher a declaração. Neste
ano, também está disponível a
doação, diretamente na declaração,
de até 3% do imposto devido para
fundos de direito dos idosos.

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos tomou conheci-
mento de uma reivindicação
dos trabalhadores, através
do Edmilson Boca (represen-
tante da Comissão de Fábrica),
sobre o horário de almoço.
Trata-se de uma justa solici-
tação e que em reunião com a
direção do Consórcio Modular
hoje estarão sendo discutidas
alternativas para ajudar a
resolver o problema.

HORÁRIO DO
REFEITÓRIO


