
Sindicato convoca à
votação para  ACT

RACING | CAMPANHA SALARIAL 2022

Importância da
valorização
profissional

A Importância da valoriza-
ção profissional é na reali-
dade a valorização do tra-
balho de uma pessoa, que
influencia diretamente na
sua motivação para continu-
ar fazendo um serviço de
qualidade. Afinal, quem não
gosta de ter o seu esforço
reconhecido?

Pois é, no caso do traba-
lhador é preciso levar em
consideração a boa parte do
tempo dedicada para exe-
cutar tarefas em benefício
da empresa. Muitas vezes, o
trabalhador preferiria estar
com sua família ou dar aten-
ção a outros assuntos pes-
soais, mas, em vez disso,
passa seu tempo se esfor-
çando e se dedicando.

É claro que o funcionário
recebe uma remuneração
como pagamento pelo seu
serviço. Porém, se não sentir
que aquilo que faz é realmen-
te importante e valorizado, a
tendência é que comece a
fazer a sua função de forma
mecânic13a e superficial,
ape-nas para cumprir as
suas obrigações e receber o
salá-rio no final do mês.

Como resultado disso, a
qualidade da entrega do
trabalho pode cair, as vezes,
consideravelmente, e isso
pode trazer inúmeros prejuí-
zos para a empresa.

REAJUSTE SALARIAL à 100% do INPC acumulado de maio/21 a abril/
22 a ser aplicado em janeiro/23.

PLR à R$ 3.000,00, sendo a 1ª Parcela de R$ 2.000, a ser paga em 15/
6/2022. E a 2ª Parcela de R$ 1.000, em 30/1/2023 (conforme Meta)

CARTÃO ALIMENTAÇÃO à R$ 400,00 reajustado com 100% do INPC
acumulado de maio/21 a abril/22 a ser aplicado em maio/22.

Desde o início da campanha salarial,
o sindicato vem alertando que vai lu-
tar por um acordo justo para os traba-
lhadores das terceiras da volks.
Sabe-se que a crise mundial continua
deteriorando cada vez mais as chances
de crescimento a curto e médio prazo,
bem como tem causado enorme es-
cassez de produtos na indústria em
geral, inclusive nas montadoras.
Com isso, várias empresas em todo o
Brasil já estão paralisando suas
operações, obrigando os sindicatos a
negociar condições para assegurar o
nível de emprego e renda, visando
evitar a todo custo que os trabalha-
dores e suas famílias paguem essa
conta sozinhos, mais uma vez.
E o sindicato entende que, ao mesmo

tempo em que deve manter uma
conduta responsável para não com-
prometer os trabalhadores, também
deve perseguir melhorias que propor-
cionem a tranquilidade dos compa-
nheiros e de suas famílias, mesmo num
momento crítico e inseguro que pode
se agravar mais nos próximos meses.

Nesta 2ª feira, 9/5, a RACING apre-
sentou uma proposta de renovação
do acordo, sem muito atrativo para
os funcionários. E o sindicato
convoca à votação na próxima 6ª
feira, dia 13/5, no horário de 7h às
16h, através da plataforma digital
assembleia.grtsdigital.com.br/
racing.

Poderão votar os empregados
residentes com a chapa Volks.

VEJA A PROPOSTA DA EMPRESA:


