
Desafios e a esperança
de dias melhores

CONSÓRCIO MODULAR DA VOLKS

O sindicato, a comissão de fábrica e
todos os trabalhadores sabem muito
bem que o ano de 2020 foi um ano
muito preocupante, no que se trata
dos resultados esperados pela indús-
tria automotiva.

A pandemia do Covid-19, além de ter
ocasionando a morte de milhões de
pessoas, também afetou enormemen-
te a economia. O que por sua vez aca-
bou impactando severamente todas
as indústrias, especialmente a indús-
tria automotiva e de auto-peças.

O resultado desse impacto ainda está
afetando as montadoras, que sofrem
com uma sequência de paradas de linha
e cancelamentos de horas-extras por
restrição de peças da cadeia logística.

Não sabemos quando isso vai termi-
nar, mas a situação está sendo acom-
panhada muito de perto, inclusive
pelo fato de que atualmente o Brasil
vem, cada vez mais, entrando em uma
segunda onda da pandemia.

Ainda que no ano de 2020, o mercado
automotivo tenha registrado uma
retração de 31,6% no volume de produ-
ção, e de 26,2% nas vendas, com
regreçaõ no mesmo patamar de 16 anos
atrás, conforme análise da Anfavea, o
sindicato luta para proporcionar
inumeras conquistas importantes aos
trabalhadores, como: reajuste salarial
de 100% da inflação, manutenção e
melhoria dos benefícios, investimentos
para a produção de novos produtos,
novas contratações, efetivação de vári-

os empregados,  negociação de horas-
extras para reforçar a renda, implanta-
ção de 2º turno de produção para evitar
aglomerações, acompanhamento de
medidas concretas para prevenção da
Covid-19 no restaurante, no transporte
e todas em todas as áreas da fábrica.

Conseguir essas importantes conquistas
é a obrigação do sindicato, apoiado pe-
los trabalhadores do Consórcio Volks
e terceiras. E agora o sindicato quer bus-
car mantê-las, como sempre, com muita
tranquilidade,  parceria e foco naquilo

que é importante para a manutenção
de todos os empregos.

Assim, o sindicato conta com o costu-
meiro apoio de todos! “Vamos nos
manter confiantes de que podemos ter
um ano de 2021 melhor. Vamos conti-
nuar trabalhando com muito afinco,
como sempre”, afirma o diretor Jovelino.

O sindicato aproveita para informar
que em fevereiro será realizado o pro-
cesso eleitoral para a Comissão de Fá-
brica ,que será divulgado, em breve, no
Consórcio Modular.

Por 98% trabalhadores aprovam
o acordo do banco de horas

Em votação realizada na quarta-feira, dia 3/2, trabalhadores da Volks de-
cidiram pela renovação do acordo de banco de horas na empresa. Foram
aprovadas as condições para o Banco de Horas e suas regras, com validade
de um ano, para os mensalistas e horistas da empresa. Assim como regras
para horas positivas e horas negativas.


