
Não é novidade pra ninguém que o
ano de 2020 foi péssimo, política
e economicamente falando. O
mundo foi invadido por uma
pandemia poderosa que abalou a
todos, provocando um saldo de
milhares de mortes, uma imensa
quantidade de infectados e ainda
variantes ainda mais letais.

Sabe-se que o principal fator pro-
pulsor da recuperação econômica
no país é a vacinação em massa da
população, mas que, infelizmente,
anda a passos lentos. E o pior é que
o governo sequer tem um plano
para retomada da economia!

Enquanto isso, a indústria vai
amargando péssimos frutos, resul-
tando em negociações salariais
prejudiciais a grande maioria dos
trabalhadores.

Conforme a Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas – FIPE, de
todos os acordos negociados no
ano de 2021, 70% tiveram reajus-
te salarial abaixo da inflação
(INPC), acumulada em 12 meses.

E o que isso significa? Significa que
a grande massa empregada no Bra-
sil não teve a totalidade da infla-
ção reajustada em seus salários
para reposição das perdas salari-
ais ocorridas e que derrubam o po-
der aquisitivo dos trabalhadores e
de suas famílias.

E que perdas são essas que afetam
os salários? São perdas provenien-
tes das variações mensais de pre-
ços de serviços e produtos utiliza-
dos pelas e que tem aumentado
cada vez mais, as quais o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
– INPC mede mensalmente, como:
alimentação, transporte, vestuário,

Fé e confiança em dias melhores!
CONSÓRCIO MODULAR DA VOLKS

combustíveis entre outros.

Mas e o Consórcio Modular? Como
estão os empregados na Volks e nos
Módulos? A resposta é que estamos
no caminho certo!

Mesmo com um cenário político e
econômico altamente preocupante
e instável para os próximos quatro
anos, os quais já afetam e que, pelo
visto, continuará afetando a indús-
tria automotiva, a diretoria do sin-
dicato garantiu a reposição de
100% da inflação, até o ano de
2024. Diferente da indústria naci-
onal que, como já dissemos, conti-
nua negociando acordos com repo-
sição salarial muito abaixo da infla-
ção. Portanto, nem a crise que o Bra-
sil ainda vai enfrentar nos próxi-
mos anos vai resultar em reajustes
salariais menores do que o sindica-
to conseguiu para todos. O que é
uma grande vitória!

Assim, apostando no trabalho da
atual direção do sindicato, os tra-
balhadores da Volks e dos Módulos
tem a garantia de que a partir de
janeiro de 2022 terão o reajuste
salarial de 7,59% (100% de repo-
sição da inflação, calculada pelo
INPC), acumulada no período da
data base (maio/20 a abril/21).

A direção do sindicato deixa a se-
guinte mensagem de fé e confian-
ça por dias melhores: “Agradece-
mos a todos pela confiança, o
empenho, a dedicação e compro-
misso de todos. Além disso, dig-
nificar os trabalhadores com me-
lhores salários e benefícios, man-
tendo suas famílias mais
tranquilas é o nosso papel. Prin-
cipalmente, nesse momento em
que toda a indústria automotiva
sofre com enormes perdas de pro-
dução e a falta de peças”.

PARA O SINDICATO, TODO DIA
É DIA DO TRABALHADOR!


