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CONSÓRCIO MODULAR E VOLKSWAGEN

0 Sindicato dos Metaúrgicos,
junto à Comissão de Fábrica
e Consórcio Modular, anun-
ciam novidades para o acordo
recém-aprovado pelos traba-
lhadores, em votação realiza-
da no último dia 14/4, que
teve como prioridade a ma-
nutenção dos empregos.

O desemprego e a perda de
renda é uma realidade en-
frentada em todo o mundo,
consequência da pandemia
do coronavírus, que se torna
a cada dia mais temido na
vida dos brasileiros.

Semana passada, após a
aprovação do acordo, ocorreu
uma nova reunião entre a
direção das empresas perten-
centes ao Consórcio Modular,
o sindicato e a comissão de
fábrica, quando foi apre-
sentado um plano de ação,
com as medidas de  precaução
e cuidados com a saúde.
Foram definidos todos os
detalhes de funcionamento
de transporte, restaurante e
outras ações de segurança,
que serão adotados no re-
torno das atividades.

Outra conquista que o sindi-
cato e a comissão de fábrica

Novidade no recém acordo
aprovado pelos trabalhadores

Fica garantido o percentual de 85% do salário
líquido pelas empresas, já com os devidos descontos

está comemorando é a ga-
rantia do pagamento de 85%
do salário líquido dos traba-
lhadores envolvidos nas
novas medidas aprovadas na
última semana.

Na verdade, trata-se da com-
plementação da empresa
sobre a diferença entre o
valor recebido pelo Governo
e o salário líquido mensal. Já
excluídos os descontos refe-
rentes a plano de saúde, trans-
porte fretado, alimentação e
redução de jornada de tra-
balho e salário e/ou sus-
pensão de contrato, horas

extras e adicionais noturnos.

As medidas acima demons-
tram que, apesar da situação
atual ser extremamente crí-
tica e sem perspectiva de
melhorias, as empresas, a
direção do sindicato e a
comissão de fábrica procu-
raram chegar a um acordo
que fosse justo a todas as
partes.

O Sindicato dos Metalúrgicos
e a Comissão de Fábrica
agradecem a confiança de
todos. Unidos, haverá vitória
à pandemia e tudo voltará a
rotina normal.


