
O futuro
começa agora!
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META: GARANTIR  A REPOSIÇÃO
DE  INFLAÇÃO E  RETOMAR A PLR

CONSÓRCIO MODULAR DA VOLKS

O que nos espera? Como será o
ano que vem? O que a econo-
mia reserva para nós?

Estas são as dúvidas que estão
sempre presentes na nossa
mente. Será que tentar adivi-
nhar o futuro pode alterá-lo?
Será que o que fazemos agora
vai garantir o nosso futuro?

As perguntas são intermináveis
e as respostas também. Mas o
mais importante é sabermos
que nosso futuro importa e
muito. E é por isso que direção
do Sindicato dos Metalúrgicos
está sempre analisando e dis-
cutindo as possibilidades sobre
os dias que estão por vir.

O tempo não para! E a direção
do sindicato está sempre pen-
sando no que virá. Algumas
pessoas planejam, outras ape-
nas se deixam levar. Alguns fa-
zem de tudo para tentar con-
trolar o que está por vir, en-
quanto outros apenas torcem
pelo melhor. Seja como for,
pensar no futuro é inevitável e
é por isso que as atividades da
direção do sindicato nesse ano
2020 foram muito importantes
para manter os postos de tra-
balho e gerar mais alguns em-
pregos. O futuro é imprevisível,
mas precisamos ter a certeza
que as escolhas que fazemos
agora vão ditar o nosso desti-
no.

Jovelino Juffo - diretor

Esta semana, a direção do Sindicato dos
Metalúrgicos e a Comissão de Fábrica foram
chamadas para uma reunião com os repre-
sentantes da Volks para analisar e debater
vários assuntos, entre eles os efeitos do
Coronavírus na economia, que arrasaram a in-
dústria automotiva, abalando os planos para
o futuro e cenários para os anos seguintes.

O sindicato tem consciência de que jun-
tos com os trabalhadores, além de pre-
servar empregos num momento crítico
em que a maioria das montadoras vinha
demitindo, ainda conseguiu celebrar vá-
rios acordos para flexibilizar os altos cus-
tos trabalhistas. E isso foi fundamental
para assegurar os empregos e criar  novos
postos de trabalho.

Entretanto, além do Coronavírus, várias fato-
res ainda travam e ameaçam o volume de pro-
dução e as vendas para os próximos anos. A
falta de peças e os constantes obstáculos e
atrasos nas entregas dos fornecedores é a prin-
cipal ameaça de todas. O que continuará oca-
sionando altos custos para retrabalhar, para-
das de linha de produção e cancelamento das
horas-extras, condições que continuarão cau-
sando atrasos e cancelamento das vendas. E a
formação de um excedente de empregados.

Além disso, existem muitas outras amea-
ças: novas ondas de infecção de Covid. Va-
cinas em fase de testes ainda não tiveram
sua eficácia comprovada, ocasionando to-
tal incerteza quanto a sua produção. Insta-
bilidade política e econômica. Dificuldade
de relacionamento político com demais pa-
íses. Elevação do risco de investimentos e
inflação fora de controle.

Levando-se em conta estes fatores de ins-
tabilidade, principalmente aqueles que po-
dem afetar os empregos, a direção do sindi-
cato entende que, na contramão da maioria
das empresas , a Volks manterá a continui-
dade dos investimentos, o que, além de per-
mitir o desenvolvimento de novos produtos,
permitirá manter o nível de emprego, poden-
do gerar novos postos de trabalho.

E já que os acordos de 2020 e 2021 já estão
fechados e a necessidade de se criar um ho-
rizonte de previsibilidade, após várias dis-
cussões com o sindicato, a Volks apresentou
uma proposta  que englobará os anos de
2022, 2023 e 2024. E a votação será 8/12,
das 0h às 15h. Para votar, basta acessar
o link http://votasmc.com.br/sindmetalsf
e digitar sua matrícula e o CPF.

REAJUSTE DA DATA BASE:
Maio/22: 100% do INPC - Aplicado em Janeiro/23.
Maio/23: 100% do INPC  - Aplicado em Janeiro/24.
Maio/24: 100% do INPC – Aplicado em Janeiro/25

CARTÃO ALIMENTAÇÃO:
Maio/22: 100% do INPC - Aplicado em Maio/22.
Maio/23: 100% do INPC  - Aplicado em Maio/23.
Maio/24: 100% do INPC – Aplicado em Maio/24

PLR:
2022: R$ 8.000,00
1ª parcela: R$ 5.000,00 em maio 2022
2ª parcela: saldo em janeiro/2023
2023: R$ 8.000,00 + INPC/22.
1ª parcela: R$ 5.000,00 em maio 2023
2ª parcela: saldo em janeiro/2024
2024: valor de 2023 + INPC/23.
1ª parcela: R$ 5.000,00 em maio 2024
2ª parcela: valor final em janeiro/2025

Volume de Produção: 55 mil, será acrescido R$ 50 a cada 1 mil unidades
produzidas acima do volume.

Acrécimo de  5% de absenteísmo para horistas.

VEJA A PROPOSTA DA EMPRESA:


