
Como foi dito no boletim anterior, a
direção do sindicato entende o
momento econômico de crise que o
país vem enfrentando e dos enormes
desafios da indústria, onde há retração
econômica mundial. E o quanto essa
situação acaba impactando toda a
atividade industrial do país, causando
mais incertezas e ameaças. É preciso
ter responsabilidade e buscar  melhorias,
que não tragam prejuízo aos trabalha-
dores a curto, médio e longo prazo.

Dentro deste contexto, e com apoio da
grande maioria dos trabalhadores, a
diretoria do sindicato relembra sobre
as negociações dos acordos que, nos
dois últimos anos, foram essenciais
para manter os postos de trabalho. E
isso no pior momento da pandemia do
COVID-19, que devastou a economia.

Por isso, no meio de tantas incertezas,
todo cuidado é pouco! E o sindicato
buscará um caminho que assegure o que
todos precisam para trabalhar em paz e
com confiança. Esse é o grande desafio
da campanha salarial desse ano.

Neste sentido, depois de uma longa
semana de negociações com as em-
presas terceiras, a direção do sindicato
ouviu atentamente sobre as condições

Na opinião da diretoria do Sindicato
dos Metalúrgicos, a aquisição de
ônibus elétrico de fora equivale à
metade da produção anual de todo
o país. É preciso que os ônibus
continuem a ser fabricados no
Brasil, valorizando a mão-de-obra
brasileira, gerando emprego e
contribuindo para movimentar a
economia.

Apesar disso, os sindicatos das
várias categorias que envolvem o
setor automotivo e autopeças
reiteram a importância da redução
das emissões de gases de efeito
estufa.

O sindicato reconhece ainda a
urgência do tema e a necessidade
de acelerar o processo de difusão
dos ônibus elétricos no Brasil, mas
não pela importação, e sim pelo seu
desenvolvimento e fabricação em
todo o país.

Um grande exemplo é a produção
do caminhão Volkswagen e-
Delivery, primeiro caminhão
elétrico feito no Brasil.

Reduzir a zero
impostos de

importação de
ônibus elétricos

prejudica a
indústria

econômicas do país e do mundo, o alto
custo da mão-de-obra com o aumento
dos retrabalhos e da recuperação de
produção perdida. Além da alta dos
custos fixos e do encarecimento dos
contratos de prestação de serviços, que
impactou as receitas e os investimentos.

O sindicato é sensível a tudo isso, mas
a sua posição será de lutar por algo
justo, ou seja, pela reposição de 100%
da inflação nos salários, no cartão
alimentação e na PLR.

Embora o sindicato já tenha dado um
importante passo, que foi garantir que
a PLR voltasse a ser negociada a partir
do valor do ano 2019, ou seja, R$ 3.000,
ainda assim a proposta apresentada
pelas terceiras não cobriu a totalidade
daquilo que é necessário.

Dessa maneira, não tem como levar
alguma proposta à votação até que
seja possível evoluir nas negociações
com as empresas.

O sindicato pede a todos que se
mantenham atentos e continuem
trabalhando com a mesma dedicação
de sempre, já que é através do trabalho
que será alcançado aquilo que o traba-
lhador deseja e merece. Confie no seu
sindicato!

TERCEIRAS  DA  VOLKSWAGEN

Sindicato reafirma o
seu compromisso de

lutar por reajuste justo
Nossa luta é pela reposição de 100% da inflação

nos salários, cartão alimentação e na PLR


