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Coronavírus e a luta pela
manutenção dos empregos

Diante do cenário que se apre-
senta na vida dos brasileiros, o
coronavírus  tem sido uma gran-
de ameaça não só à saúde como
também aos empregos e à eco-
nomia mundial.

As medidas restritivas adotadas
para contenção dessa pan-
demia têm causado forte redu-
ção da demanda, o que já tem
impactado no mercado auto-
motivo, se estendendo e com-
prometendo toda a indústria
para o ano de 2020. Inclusive,
muitas montadoras no país já
estão demitindo, reduzindo sa-
lários e suspendendo os con-
tratos de trabalho.

Diante deste quadro, o gover-
no acaba de lançar o Programa
Emergencial de Manutenção do
Emprego e da Renda. Junto a
isso e  com o objetivo de redu-
zir os impactos sociais relacio-
nados ao estado de calamida-
de pública e de emergência de
saúde pública, o sindicato re-
cebeu uma proposta para a re-
novação do Acordo Coletivo
2020/21 (proposta ao lado).

Diante das várias incertezas pre-
vistas para esse ano e a manu-
tenção dos postos de trabalho,
a Meritor Condo apresentou
uma proposta, que o sindicato
levará à votação, nessa sexta-
feira (17/4), das 9h às 16h, atra-
vés de recurso digital, que vem
sendo utilizado por vários sindi-
catos em  todo o país.

Sindicato convoca à votação digital amanhã (17)sobre proposta
para o Acordo Coletivo e para o enfrentamento da crise

REAJUSTE SALARIAL: 3,31% (INPC), janeiro de 2021.
CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 400.
PLR: R$ 4.300. Adiantamento de R$ 3.300. Metas:

absenteísmo individual, qualidade, logística e produção.
Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário.
Manutenção do BH e jornada de 42 horas.
Manutenção da licença à partenidade de 20 dias.

TRABALHADOR(A) DO ADMINISTRATIVO e HI:
Redução de Jornada de Trabalho e Salários: 25%
Complementação do Governo: 25% do valor do seguro-

desemprego que cada empregado tem direito.
Prazo: até 90 dias, com início em 27|4|2020.

TRABALHADOR(A) DA PRODUÇÃO:
Suspensão de Contratos de Trabalho apenas para o pessoal

excedente.
Complementação do Governo: 70% do seguro-desempre-

go que cada empregado tem direito.
Complementação das Empresas: 30% do salário dos em-

pregados.
Prazo: até 60 (sessenta) dias, com início em 27|4|2020.

PAGAMENTOS EM 5/5/2020: ADIANTAMENTO DE PLR
DE  R$ 3.300 + PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO

GARANTIA DE EMPREGO:
Durante o período acordado para redução de jornada de tra-

balho salários e/ou suspensão de contratos de trabalho.
13º Salário e Férias: a direção do sindicato não abriu mão de

que, durante o período de suspensão de contratos de trabalho
e/ou redução de jornada de trabalho e salários, não haverá re-
dução proporcional do 13º salário e das férias.

Congelamento da progressão salarial: automática, apenas
dentro da vigência do acordo.

VEJA A PROPOSTA ABAIXO:

COMO O TRABALHADOR VAI VOTAR
PARA VOTAR BASTA ACESSAR:

http://votasmc.com.br/meritor E E DIGITAR O
CPF E A SENHA QUE É A SUA MATRÍCULA.



Não se constrói uma direção sindi-
cal da noite para o dia. É necessá-
rio trabalhar duro e, ainda que haja
tropeços e quedas, é preciso supe-
rar os obstáculos, que não são pou-
cos, diga-se de passagem.  É neces-
sário ter motivação, perseverança,
persistência… A vida é uma suces-
são de batalhas.

Emprego, família, amigos, todos
nós temos um status atual o que
fazemos na vida, repercute para a
eternidade, e também temos ex-
pectativas para o futuro em três
meses estarei fazendo uma
assembleia na portaria da Volks
falando retomada da produção e
novas contratações; imaginem
onde vocês trabalhadores estarão,
e assim o será.

No entanto, as reviravoltas do dia
a dia surpreendem. Nem sempre dá
para se fazer apenas o que gosta-
mos. Mas aquele que gosta do que
faz e sente orgulho em fazer me-
lhor, cada dia, vai mais longe. Há
momentos de calmaria e há mo-
mentos agitados e decisivos em
que a boa intenção não basta.

E quando a situação nos cobra co-
ragem, arrojo, criatividade e um
inabalável espírito de luta. A ver-
dade é que os problemas e a situa-
ção trágica ocorrem com maior
frequência do que gostaríamos.

Os tempos mudam. Surgem novos
desafios e os objetivos. E a direção
do sindicato e comissão de fábri-
ca: Olham o futuro e sem arrogân-
cia, mas com a confiança de que
estamos pronto para o combate.

Viver é também estar preparado
para as situações difíceis. O modo
como encaramos as dificuldades é
que faz a diferença. Às vezes te-
mos que enfrentar as mudanças

EDITORIAL

Lutamos por motivos assim

radicais que se apresentam diante
de nós? Como atuar num novo ce-
nário, onde as coisas que fazíamos
tão bem precisam ser reapren-
didas? Coronavírus.

Como lutar sem deixar para trás
valores fundamentais? E mais,
como saber a medida exata a ser
tomada no momento certo? O in-
crível é que justamente diante de
situações adversas, muitos redes-
cobrem o que tem de melhor. A éti-
ca, a confiança, a capacidade de
criar novas estratégias fundamen-
tais retomada de produção para
promover alianças positivas, no
espírito de liderança e na consci-
ência da força que reside no verda-

deiro trabalho em equipe.

Não é fácil adaptar-se a nova cir-
cunstância, ou usar recursos aos
quais não estávamos familiariza-
dos. Mas todo trabalhador sabe que
o pessimismo e a insegurança ape-
nas atrapalham. Ainda que a situ-
ação seja desfavorável, é com sa-
bedoria, força e equilíbrio entre a
razão e a emoção, que poderemos
alcançar o sucesso.

Chegaremos ao fim de mais esta eta-
pa com a consciência do dever cum-
prido, com o respeito de todos e, prin-
cipalmente, com o reconhecimento
dos trabalhadores. É sentir o orgulho
de ser vencedor, sem abrir mão dos
direitos dos trabalhadores.


