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Todos juntos por
dias melhores!

Trabalhadores das empresas do
Consórcio Modular da Volks apro-
varam a proposta apresentada
na votação, realizada no último
dia 16, para renovação do Acordo
Coletivo de Trabalho 2020/2021.
A proposta aprovada é de reajus-
te salarial pelo INPC pleno, a par-
tir de janeiro de 2021; O valor do
cartão alimentação de R$ 400;
aumento da licença a paternida-
de para 20 dias;  Abono de R$
1.500; PLR 2020: 1,5 salários
(confrme metas), com mínimo de
R$ R$ 8 mil + 5% de absenteísmo

Coronavírus  traz
novos desafios

para comunicação

CONSÓRCIO MODULAR DA VOLKS

Diante desse novo momento
na vida dos brasileiros, que  exi-
ge mudanças no comporta-
mento de todos nós, é preciso
ter bom senso para enfrentar e
superar a ameaça do novo
coronavírus. Assim, o sindica-
to dos metalúrgicos está crian-
do alternativas para  que a co-
municação com os trabalha-
dores continue  sendo transpa-
rente, assertiva e objetiva, ga-
rantindo um resultado que re-
flita sempre as expectativas
dos trabalhadores. E já que há
a impossibilidade do contato
direto através de entrega dos
nossos informativos nas mãos
de cada trabalhador, o sindica-
to estará produzindo boletins
que serão distribuídos através
da internet.

Estamos em plena campanha
salarial e o sindicato pede a
compreensão de cada traba-
lhador , reconhecendo os nos-
sos materiais como a única
fonte oficial de informação
sindical e que ajude a divulgar
as nossas informações.

Aproveitamos para renovar o
nosso compromisso em defen-
der os interesses dos trabalha-
dores. Todos unidos na preven-
ção e enfrentamento do
coronavírus.

Forte abraço!

Silvio Campos - presidente

Metalúrgicos aprovam
Acordo Coletivo 2020/21

para horistas, e máximo de R$
11.600. E adiantamento do 13º
salário (opicional).
Participarm da votação 1.761 tra-
balhadores, sendo que 1.286 vo-
taram a favor da proposta, en-
quanto 470 votos contrários.
Houve um voto nulo e quatro vo-
tos em branco.
A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos agradece a confian-
ça de todos e renova o seu com-
primisso na defesa dos direitos e
interesses dos metalúrgicos do
Sul Fluminense.

Trabalhadores metalúrgicos, a di-
reção do sindicato convoca a todos
a se unir a outros cantos do mundo,
para o enfrentamento da maior ba-
talha da história da Volks. Essa ba-
talha tem um outro sentido na his-
tória  de todos os trabalhadores
brasileiros: a união  por um interes-
se comum, a VIDA.
Nesse momento, a prioridade é o
direito a vida. A luta é contra o

Covid-19. E é essa luta que, indiscu-
tivelmente, leva ao segundo plano
outras lutas como a por melhores
salários,  PLR justa, cartão alimen-
tação, dentre outros benefícios.
"Nós não vamos sucumbir sem bri-
gar. Nós continuaremos, vamos  su-
perar. Vamos sobreviver!". É assim
que a direção do sindicato chama a
unidade de todos. Todos juntos por
dias melhores!

MEDIDAS DE PROTEÇÃO ADOTADAS PELAS EMPRESAS
:) Corte de duas horas extras e o expediente aos sábados, mantendo a
produção em níveis mínimos.
:) As áreas administrativas passam a funcionar no formato home office,
reduzindo a circulação nos escritórios a plantões e serviços essenciais.
:) No período de 30/3 a 20/4, trabalhadores ligados a produção terão
período combinado de banco de horas e férias coletivas.



Sindicato reforça cuidados
com o Coronavírus

COMO AGIR PARA SAIR DE CASA

COMO AGIR COM AS PESSOAS COMO AGIR PARA SAIR DE CASA

Preocupada com a ameaça do
Coronavírus às famílias
metalúrgicas, a diretoria do
Sindicato dos Metalúrgicos as-
sumiu o compromisso em cola-
borar com os órgãos oficiais de
governo, divulgando dicas e
cuidados de prevenção ao con-
tágio com o Covid-19.
A seguir, algumas dicas de
comportamento, fáceis de lei-
tura, para orientar o trabalha-
dor e a trabalhadora, e suas fa-
mílias, que deverão ajudar a
lidar com essa nova realidade
que nos foi imposta.


