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NEGOCIAÇÕES: PÉROLA
A proposta apresentada pela empresa foi rejeita-

da pelos trabalhadores e o Sindicato está aguar-
dando o chamado da empresa para apresentação
de uma nova proposta com urgência.

Trabalhadores do Consórcio
Modular Volkswagen
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+ CONQUISTAS PARA
OS TRABALHADORES NA MIRA DO SINDICAT

RH-VALE
A RH-Vale entrou na mira do Sindicato, pois não

resolve as pendências com os trabalhadores. A empre-
sa está com não resolveu o problema do empréstimo, o
plano de saúde é diferente dos módulos e nem todos os
funcionários estão tendo direito ao adiantamento de sa-
lário no dia 15.

A campanha salarial está aí e esperamos que antes
de assinar o acordo coletivo com os companheiros to-
das as pendências já estejam resolvidas.

ASA
A ASA voou e levou o dinheiro dos trabalhadores,

pois os seus ex-funcionários estão até hoje sem notícia
sobre o pagamento da sua indenização.

QS MACHINES
A empresa apresentou uma proposta para o acordo

coletivo de R$ 800,00 de PLR e o INPC, e só.
Na próxima semana o sindicato se reunirá com os

trabalhadores para definir os próximos passos da cam-
panha salarial, Fiquem atentos.

VEJA A PROGRAMAÇÃO DO FERIADO:
Dias 19, 20 e 21 de abril - FOLGA
Dia 23 - trabalho extra com 100% de bonificação,

que será pago em abril.

AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DA VOLKS
A Volks já iniciou as obras de ampliação

do refeitório. A obra contará com investimen-
tos em novos equipamentos para melhorar o
atendimento e a qualidade da refeição dos
trabalhadores.

REFORMA NA AKC
Uma boa notícia para os trabalhadores da

AKC. Após muita espera, uma antiga reivin-
dicação dos trabalhadores se tornará reali-
dade. A reforma do sistema de exaustão na
cabine de l ixamento, que trará melhoria nas
condições de trabalho dos companheiros.

AVAPE
Os trabalhadores da AVAPE aprovaram a

proposta da empresa para o acordo coletivo
2008/2009. Veja os números da votação:

SIM - 181SIM - 181SIM - 181SIM - 181SIM - 181                                                            NÃO - 122NÃO - 122NÃO - 122NÃO - 122NÃO - 122

IRREGULARIDADES NA CARESE
Em resposta à denúncia dos trabalhadores, o sindi-

cato se reuniu com a direção da empresa Carese para
cobrar soluções para todas as irregularidades. A em-
presa se comprometeu a fazer um levantamento e sa-
nar todos os problemas. O sindicato espera que tais
fatos não se repitam.

BUY-OFF
É um assunto que está em pauta, e esperamos que

até o início de maio a Volks nos apresente uma propos-
ta que atenda aos trabalhadores. O tempo urge!


