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CONSÓRCIO MODULAR - VOLKS
Sindicato reafirmou o seu
compromisso  de buscar

o Plano de Cargos

CADÊ AS
BUTINAS?

Após o término da campanha
salarial, o Sindicato dos Meta-
lúrgicos assumiu o compro-
misso de realizar, junto à em-
presa, um estudo sobre o Plano
de Cargos e Salários dos
trabalhadores, com objetivo de
reduzir o tempo para se chegar
ao salário teto, que hoje é de
quatro anos e meio.
Após a reunião realizada
nesta terça feira 16/10 o
consorcio Volks apresentou
uma tabela que reduz o
tempo de 54 meses para 42
meses para atingir o teto da
tabela.
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Empresa que ganhou
licitação não cumpre
prazo  de entrega e

quem “paga o pato” é
o pé do trabalhador

Além da redução em 12
meses no final da tabela,
também foi reajustado
reduzindo os períodos de
cada faixa da etapa de
classsificação até o terceiro
STEP, ficando os períodos de
seis meses e a partir do
quarto STEP mantendo 12
meses.

 O sindicato entende que  está
reivindicação haverá ganhos
para os funcionários com a
redução dos 3 primeiros
período dos STEP’s

O RH de cada empresa orientará quanto as duvidas e a
mudança ser implantada a partir  de janeiro 2019

Após a aprovação da mudança
do tipo de calçado dos traba-
lhadores do Consórcio Modu-
lar, a empresa que ganhou o
contrato não honrou o com-
promisso assumido, o que
atrasou ainda mais a mudança
dos calçados.

Os trabalhadores é que têm
sido penalizados por ter que
usar os mesmos calçados que,
além do desconforto,  já
vinham causando problemas
nos pés. Causa essa da
reivindicação da troca dos
mesmos, através de pedido do
sindicato.

O sindicato pediu agilidade na
entrega para que os trabalhado-
res possam cumprir sua jornada
de forma mais confortável.



Rifa do filho do
Jevanildo

Lembrando aos compa-
nheiros da fábrica Volks que
continua a venda da rifa para
ajudar o tratamento do filho
do Jevanildo, que está
internado no Instituto Boldrini,
em Campinas.
Os interessados deverão
procurar: Oswaldo (AKC),
Paulão (AKC), Ceará (Conti-
nental), André Beiço (Con-
tinental) e Lindilei (Conti-
nental).
O sorteio será no próximo dia
30 de outubro de 2018, na
portaria da fábrica.

O sindicato orienta que os trabalhadores relatem
todas as anormalidades em seu trajeto entre sua casa e
o trabalho, informando aos seus líderes, cipistas e ao
próprio sindicato.

Faz parte do papel do trabalhador relatar e divulgar
as anormalidades de segurança, pois está garantindo a
sua própria segurança e dos companheiros


