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ESPECIAL VOLKS
3.000 EXEMPLARES - SETEMBRO DE 2016

A TODO O VAPOR! VOLKS ANUNCIOU ESSA SEMANA QUE QUER PRODUZIR 100 MIL VEICULOS ATÉ O FINAL DO ANO.   

VOCÊ NÃO PRECISA 
BANCAR ESSA CONTA

VOCÊ NÃO PRECISA 

RENEGOCIAR 
É ABRIR MÃO 
DE DIREITOS

Filiado à

ACORDO DE 5 ANOS É PERDER DIREITOS

CORTAR DIREITOS
NÃO GERA EMPREGO!!

Alegando que não irá produzir 90 mil veículos em 2016, 
a Volks quer renegociar o Acordo que temos para 2016, 
já definindo o reajuste da data base pelo INPC do período 
e PPR mínima de R$ 14.844,00. Tal exigência por parte da 
Volks se deve pelo fato que temos no Acordo uma clausula 
que possibilita as partes a voltarem a negociar em virtude 
de oscilações econômicas ou fatores externos, o que não 
acontece na Volks, pois a falta da produção acontece pelo 
fato da empresa ter efetuado graves erros de gestão com seus 
fornecedores como é o caso da PREVENT, com a respectiva 
suspensão por parte da empresa da produção de veículos na 
planta de São José dos Pinhais através de férias, PPE e layoff.

Como negociou no ABC um pacote de cinco anos, a 
empresa quer renegociar o que já temos acordado e amarrar 

mais cinco anos com um acordo que faz com que somente os 
trabalhadores paguem a conta e isso nós não concordamos. 
Entendemos que é necessário se buscar alternativas para 
tornar a empresa mais competitiva e ganhar mercado, mas 
não aceitamos que, devido as falhas de gestão da empresa, 
os trabalhadores tenham que pagar a conta com a renuncia 
do que já temos acordado ou  outras flexibilizações que 
interessam somente a empresa.

A Alemanha teve o mesmo problema com o mesmo 
fornecedor e soube resolver rápido a questão. Aqui, os 
“gestores” comeram bola, demoraram a resolver o problema 
e agora, em vez de arcarem com o prejuízo que causaram à 
empresa, querem jogar todo o peso da sua falta de habilidade 
nas costas dos trabalhadores.  

A ALTERNATIVA PARA A VOLKS É DE GESTÃO E NÃO A DE RETIRADA DE DIREITOS
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EXPEDIENTE

Perdas reais

Perdas possíveis
Programa 
de Proteção ao 
Emprego (PPE)

R$ 750 x 60 
meses

R$ 45.000 
Total do facão em 5 anos

PERDA TOTAL DE R$ 124.805,00 EM 5 ANOS*
*Para salários de R$ 5.000,00

REAJUSTE SALARIAL  - (INPC) 

17,80%  = R$ 890
Índice da reposição perdida

R$890 x 13,3 
(12 meses salário + 13º 

+ 1/3 de férias)

R$ 59.185,00 
Total do facão em 5 anos 

REDUÇÃO DA PLR

R$ 14.844,00
acordo R$ 11.800,00

Renegociação

R$ 3.044,00 
Perda anual

R$ 15.220,00
 Total do facão em 5 anos

  - 1%   - 1%    - 1%     
    (2017)    (2018)                  (2019)      

CORTE DO AUMENTO REAL
R$ 5.400,00
Total do facão em 5 anos

O valor acima mostra o tamanho do rombo que a postura 

oportunista da Volkswagem vai provocar na renda dos 

metalúrgicos do ABC com a renegociação e o acordo de 4 

anos.  Essa postura exemplifica o que temos denunciado: As 

empresas estão usando a crise para tentar reduzir e acabar 

com os direitos dos metalúrgicos.  Renegociar acordo em 

época de crise é abrir mão de direitos que levaram anos 

para serem conquistados. É coisa que não dá para recuperar 

nunca mais, como fica evidente acima. Ao fazer propostas 

desse tipo a Volkswagen só tem um objetivo: preservar 

seus lucros as custas dos nossos direitos. E aí? Você vai 

bancar essa conta?

ACORDO NO ABC VAI CAUSAR PERDA DE 

NA RENDA DOS METALÚRGICOS EM 5 ANOS
R$ 124.805,00
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