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Volks apresenta proposta
para Acordo Coletivo 2021

CONSÓRCIO MODULAR DA VOLKS

Sindicato convoca à votação digital nessa sexta-feira, dia 19,
de 12h às 17h. É só acessar http://votasmc.com.br/sindmetalsf

Em meio a uma pandemia que tem
levado diversas vidas e abalado a
economia do país, o sindicato, a Co-
missão de Fábrica e a empresa te-
rão cada vez mais desafios para
conciliar manutenção de empre-
gos e a produção.

O mercado de caminhões perdeu
mais de 80% das suas vendas,
tendo um cenário temeroso para os
próximos meses. A previsão para
2021 é desastrosa, já sendo consi-
derada a maior recessão, após a 2ª
Guerra Mundial.

E como todos sabem, em março, a
Volks foi obrigada a interromper
suas linhas de produção para que a
saúde dos empregados fosse pre-
servada por meio do isolamento
social. E, diante da necessidade,
também negociamos para 4.500
trabalhadores a proposta para a
suspensão de contratos e redução
de salário, e  redução da jornada de
trabalho, com garantia de empre-
go, com a manutenção de todos os
benefícios.

Em abril, após extenso planeja-
mento, que envolveu todo o Con-
sórcio Modular da Volks, o sindica-
to e a Comissão de Fábrica, a pro-
dução foi retomada com todos os
cuidados, respeitando as todas as
normas de segurança.

A fábrica retornou com 25% do vo-
lume de produção do início de mar-

ço, tendo uma grande ociosidade
que elevou os gastos de produção.

A direção da Volks informou que
para a manutenção das empresas e
dos empregos, é necessária a
implementação de um segundo
turno de produção. O objetivo é
manter o distanciamento social, de
forma a garantir, ainda mais, a saú-
de e segurança dos empregados. A
medida vai ocasionar altíssimo cus-
to operacional que as empresas as-
sumirão para atender as recomen-
dações da OMS e do Ministério da
Saúde. Assim, assumirão o segun-
do turno aproximadamente 500
empregados, que estão com o con-
trato de trabalho suspenso.

A empresa explicou que, além do
aumento dos custos operacionais,

toda essa estrutura extra também
se encontrará dentro do contexto
de distanciamento social, e exigirá
o pagamento de adicional noturno.
O segundo turno nestas condições
terá uma ineficiência alta, porém
necessária para que se consiga
manter a segurança de todos. E
para isso, será necessário anteci-
par a negociação da data-base e a
PLR/2021.

Mas o sindicato esclarece que as
condições negociadas e aprovadas
no Acordo Coletivo aprovado em
março estão mantidas.

Diante desse quadro, a empresa
antecipou a negociação da data-
base e PLR do ano de 2021 . E o sin-
dicato convoca à votação nesta
sexta-feira (19), de 12h as 17h.

REAJUSTE SALARIAL: 100% do INPC, aplicado em janeiro/22, com
base no INPC do período de maio/2020 a abril/2021.

CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 400 (de maio/2021 a abril/2022).

PLR 2021: R$ 5.000, em duas parcelas:
1ª Parcela de R$ 2.500 – 28/5/21
2ª Parcela de R$ 2.500 – 28/1/22

SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO COM GARANTIA DE
85% SALÁRIO LIQUIDO - LIGADOS A PRODUÇÃO: conforme
legislação vigente.

REDUÇÃO DE JORNADA EM 25% E SALÁRIO EM 15% - ADMI-
NISTRATIVO: conforme legislação vigente.

VEJA A PROPOSTA ABAIXO:



Firmes e unidos na luta pela
manutenção dos empregos

“Firmes e unidos na luta pela ma-
nutenção dos empregos”  deve ser
a palavra de ordem dos meta-
lúrgicos do Consórcio Modular da
Volks. Conforme publicamos no bo-
letim nº 1718, no dia 20/3, os traba-
lhadores precisam se cuidar e cuidar
uns dos outros para que todos so-
brevivam a essa grande ameaça que
é o coronavírus.

A direção do sindicato e trabalha-
dores já vem enfrentando essa
pandemia, desde março. De lá pra
cá, todos têm se mostrado sempre
prontos e comprometidos no com-

bate desse vírus, que vem se alastran-
do pela região, por todo país e por todo
o mundo.

É preciso que todos continuem unidos
por um interesse comum, que é o direi-
to de ir e vir ao trabalho, com saúde,
enfrentando esse risco com coragem.
Hoje, o grande desafio não é a busca
por melhores salários, PLR, cartão ali-
mentação, entre outros, e sim a vida.
Na verdade, essa situação está deixan-
do o mundo de joelhos.

Lutar pela manutenção dos empregos
dos colegas afastados de suas ativida-

des (seja por suspensão de contra-
to ou grupo de risco) é a principal
bandeira de luta do Sindicato dos
Metalúrgicos. Não abrimos mão de
nenhum posto de trabalho.

Assim, os diretores do sindicato, jun-
tamente com a Comissão de Fábri-
ca e os trabalhadores, vão continu-
ar firmes e unidos na luta pela ma-
nutenção dos empregos com digni-
dade e em busca de dias melhores”.

Forte Abraço

A direção
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