
TRABALHADORES DO CONSÓRCIO MODULAR VOLKS CAMINHÕES E ÔNIBUS

A direção do Sindicato dos Meta-
lúrgicos e a Comissão de Fábrica têm
acompanhado a grave crise que o
setor de produção de caminhões e
ônibus vem atravessando. As
dificuldades passam desde a falta
de matéria prima, alta da inflação até
os efeitos causados pela COVID-19.

Além de vários transtornos, essa
crise vem se refletindo no aumento
de custos para as empresas do
Consórcio Modular. Entre esses
reflexos, o aumento do transporte
com 50% de utilização, o forne-
cimento e distribuição de máscaras,
exames para detecção do Covid, um
novo modelo de restaurante para
evitar aglomeração, entre outras
medidas de proteção para deixar o
vírus longe de todos. Além disso, o
problema da falta de peças, que tem
gerado um volume de horas extras
na tentativa de compensar as
perdas de produção. O que vem
impactando mais ainda na geração
de custos às empresas.

Nada foi fácil no enfrentamento
dessas muitas dificuldades, du-
rante os anos de 2020 e 2021.
Apesar disso, e o mais importante,
foram mantidos os empregos,
havendo inclusive algumas novas

contratações de companheiros.

Do ponto de vista de salários e
condições de trabalho, os acordos
assinados entre o sindicato, os
módulos e a Volks asseguraram a
reposição da inflação em sua inte-
gralidade, trazendo a manutenção
de direitos e benefícios, e a segu-
rança  para todos os trabalhadores
dos Módulos e da Volks. E, com a
garantia de que, a partir de janeiro
de 22, os salários serão reajustados
em 7,59% (100% do INPC).

Frente a todo esse cenário, esta
diretoria entende que os compa-
nheiros sempre tiveram fortes e
unidos na luta, acreditando no
trabalho do sindicato  junto com a
Comissão de Fábrica. Portanto, mais
uma vez, o sindicato chamamos o
Consórcio Modular para pleitear uma
melhoria no abono extraordinário de
final de ano, que era de R$ 1.500.

Assim,  ontem, a direção do sin-
dicato recebeu a boa notícia: que
o v a lor  d o a b ono s e rá  d e  R$
2.000. E, além disso, está ga-
rantindo o mesmo valor para os

t ra b a lha d ore s  d a s  e mp re s a s
terceiras, que são residentes no
Consórcio Modular.

O sindicato vem informar ainda que
esse abono será pago junto com a
2ª parcela do 13º salário.

A direção do sindicato parabeniza
a todos os trabalhadores e renova
o seu compromisso em defesa dos
trabalhadores, se mantendo  forte
na luta. E reforça ainda a neces-
sidade da vacinação e a manu-
tenção das medidas de prevenção.
“Não vacile com a COVID. Proteja
você, seu colega de trabalho e
sua família, vacine-se”.

FÉRIAS COLETIVAS

Estão confirmadas as férias
coletivas para o período de
22/12 a 31/12, com retorno ao
trabalho no dia 3/1/2022.

As empresas informarão os
trabalhadores que serão
incluídos na programação das
férias coletivas.

Mais uma grande
conquista em um
momento difícil
Mesmo ainda diante da pandemia,
sindicato comemora o aumento no
valor do abono dos trabalhadores



Pode parecer incrível, mas
ainda tem gente achando
que existe a lei da repo-
sição salarial. Ou seja, lei
que garanta na data-base
a reposição integral da
inflação nos salários.

Esclareço, mais uma vez, que
não existe essa lei. A repo-
sição da inflação aos salários
funcionou até 1995. A partir
de então, vigora a chamada
livre negociação. Toda nego-
ciação coletiva das catego-
rias, portanto, começa do zero.

Compare: se você paga ou
recebe aluguel, existe no
contrato uma cláusula que
define o índice do reajuste; se
você integra um plano de
saúde, todo ano sofrerá
aumento; se você compra
um bem (Casas Bahia,
Magalu etc.), tem uma taxa
de juros que reajusta suas
prestações.

Mas no salário não existe essa
garantia. Por quê? Porque o
governo FHC decidiu facilitar
a vida do empresário. Na taxa
de luz, o empresário não tem
como mexer; na da água,
também não; quanto ao IPI
ou ICMs, nada pode fazer,
porque o nome já diz: é
imposto.

Onde ele mexe? No salário.
Tanto assim que o Boletim do
Dieese mostra: até setembro,
56% dos salários haviam
sido reajustados abaixo da
inflação. Acima, apenas
9,5%. Ou seja, o empre-

A LEI QUE NÃO EXISTE

sário, em vez de peitar o
governo, usa o arrocho
salarial como uma forma de
reduzir seus custos.

Veja outra injustiça: se você
ganha acima de R$ 1.903,99,
recai imposto de renda men-
sal no salário. Você ou o sindi-
cato pode negociar esse des-
conto com o governo ou
reduzir essa taxa? Pode nada.
O governo fixa a alíquota e
dane-se o assalariado.

Outro esclarecimento é sobre
os direitos da Convenção
Coletiva de Trabalho. A
Convenção deve ser nego-
ciada anualmente. O que
ocorria até 2017? Ocorria
que, caso não saísse acordo
salarial, os direitos conven-
cionados eram preservados.
Infelizmente, um ministro do
Supremo acabou com essa
garantia. Agora, se a Conven-

ção não for renovada até 31
de outubro, em 1º de novem-
bro o metalúrgico amanhece
sem Piso e outros direitos.

Amigo leitor: valorize todo
centavo conquistado pelos
Sindicatos. Cada aumento
na massa salarial ajuda a
aquecer o mercado, estimula
compras e faz girar a roda da
economia. E, por favor, não
acredite nessa lenda de que
uma lei repõe as perdas da
inflação.

Na campanha salarial, o sin-
dicato tem que negociar do
zero o reajuste salarial e
também as Convenções Co-
letivas. Quando o patrão não
negocia, partimos para a
pressão ou mesmo a greve.
Portanto, é fundamental a
sua participação. Não par-
ticipar significa dizem sim ao
arrocho salarial.


