
CONSÓRCIO MODULAR DA VOLKS

O que esperar
em 2021?

Em breve retrospectiva de 2020,
ocorreram inúmeras turbulências,
que impactaram profundamente to-
dos os segmentos da economia, em
especial, na indústria automotiva.

A falta de ações do governo para so-
correr o mercado e manter os empre-
gos se agravou a cada dia, além da
crise sanitária, que está caótica.

Para exemplificar isso, verifica-se
que o PIB em 2020 caiu 4,8%, o que
representa o pior resultado do Bra-
sil, em 25 anos. Foram demitidos
mais de 1,7 milhões de trabalhado-
res. E a inflação subiu desenfreada-
mente, com  alta de preços dos com-
bustíveis, alimentos, entre outros.
Como se isso não bastasse, a dívida
pública cresceu imensamente. A
pandemia exigiu do governo ações
como realocação de recursos de ou-
tras áreas de atuação na tentativa
de contê-la.

Mesmo diante desse contexto catas-
trófico, os trabalhadores da Volks ti-
veram muito a comemorar, junto ao
sindicato e a comissão de fábrica. Já
que, diante da maior onda de demis-
sões, fruto do covid e seus efeitos na
economia, se conseguiu a manuten-
ção dos postos de trabalho e ainda
foram criados novos emprego. E isso
em um ano em que a produção nas
montadoras caiu 31,1%, recuando a
um patamar de 16 anos atrás.

Entretanto, 2021 é a hora de encarar
as dificuldades, que prometem ser
maiores que as do ano passado, já
que, além das turbulências políticas
e econômicas, já estamos na 2ª onda
do covid-19, com variantes mais for-

tes e ainda mais perigosas.

Diante das estatísticas alarmantes,
sem dúvidas, a vacinação em massa
é o determinante para o fim dessa
ameaça à vida e para a retomada eco-
nômica.  O Brasil tem mais de 212 mi-
lhões de habitantes e apenas 5,19%
da população receberam a 1ª dose da
vacina. Já a quantidade total que re-
cebeu a 2ª dose é menor ainda, ou
seja, apenas 1,9% da população.

E como se fosse pouco, o país passa
por um colapso no sistema de saúde
em pelo menos 17 estados, com mais
de 100% de ocupação nas UTIs. O
patamar de mortes já ultrapassou
duas mil por dia, superando os maio-
res picos registrados no ano passado.

Da mesma maneira, o mercado auto-
motivo iniciou o ano em colapso, re-
gistrando queda de 23% a cada mês.
O problema da falta de peças tam-
bém cresceu e já tem ocasionado,
além das paradas na linha, redução
da necessidade de horas-extras. Vis-
to que os veículos têm ido para retra-
balho nos pátios, atualmente com
mais de mil veículos aguardando a ca-
deia de fornecedores regularizarem
suas entregas.

Enfim, o cenário é de incerteza, mas
o sindicato continuará junto aos tra-
balhadores. “O nosso trabalho e a
nossa fé é por dias melhores. Só
pedimos que mantenham seu má-
ximo empenho e otimismo. É pre-
ciso acreditar que tudo vai passar
e que vamos retomar a nossa saú-
de e o rumo do crescimento do
país”, acredita Jovelino, diretor.

A UFRJ está realizando um levanta-
mento sobre o perfil dos trabalhado-
res (estagiários, analistas, super-
visores, dentre outros) das mon-
tadoras, fornecedoras e firmas
terceirizadas na indústria auto-mo-
tiva do Sul Fluminense. A pesquisa é
apoiada pela FAPERJ.

Segundo o grupo de pesquisa Desen-
volvimento Trabalho e Ambiente da
UFRJ: “Precisamos atingir uma me-
ta de questionários respondidos
para que a amostra de trabalha-
dores da indústria automotiva do
Sul Fluminense seja representati-
va. E gostaríamos de contar com a
colaboração dos trabalhadores. O
prodecimento é simples, basta
acessar  o link: https://forms.gle/
EmdpyBJRTSoi4j1z6, responder as
perguntar e enviar”.

Cabe lembrar que a pesquisa é anô-
nima, você não precisa se identificar
e os resultados serão usados somen-
te para fins de pesquisa acadêmica.

Caso haja alguma dúvida é so
acessar o site: www.nucleodta.org  e
esclarecer.

UFRJ está realizando
pesquisa para traçar o

perfil do trabalhador do
setor automotivo

Você é
convidado a

participar



A direção do sindicato está
aguardando o agendamento da
primeira reunião para renova-
ção do Acordo Cletivo de Traba-
lho 2021/2022. Assim que as
empresas anunciarem as datas
da reunião, o sindicato vai infor-
mar aos trabalhadores.

No último dia 18, foi empossada a
nova Comissão de Fábrica da Con-
sórcio Modular da Volks. Agora, os
trabalhadores podem se dirigir ao
companheiro Edvaldo Alves
Barboza (representante dos empre-
gados da Volks), que foi reeleito, e
Leandro Batista de Oliveira, mais
conhecido por Amado (represen-
tante dos trabalhadores dos
módulos), eleito pela primeira vez.

A eleição aconteceu no dia 26/2 e a
cerimônia de posse contou com a
presença e representação da dire-
ção do Sindicato, dos módulos e da
própria Volks, através de seu presi-
dente/CEO e vice presidentes.

Além de terem recebido as boas vin-
das, os atuais representantes dos
trabalhadores foram parabeniza-

Eleita e empossada a
nova Comissão de Fábrica

dos por todos os presentes. E, entre
demais pontos, também foi desta-
cado a importância da união dos tra-
balhadores, empresas, sindicato e
comissão de fábrica, em especial,
nesse grave momento de crise e da
pandemia. Os desafios a frente se-
rão muitos.

“Nós do sindicato desejamos aos
representantes eleitos êxito e su-
cesso na sua jornada. Estamos
lado a lado com vocês para bus-
car soluções que possam nos le-
var para um futuro melhor, man-
tendo os empregos e os direitos,
apesar deste grave momento.
Mesmo sabendo que não será fá-
cil todo esse enfren-tamento,
mas prometemos nos empenhar
neste sentido”. É o compromisso do
sindicato.

Em breve, negocia-
ção com a MAXION

CONDO E JSL

A direção do Sindicato dos Meta-
lúrgicos do Sul Fluminense acredita e
aposta na política de união com os
trabalhadores. Na sua experiência,
nos últimos anos, tem nos possibili-
tado várias conquistas e ainda nos
fará conquistar muito mais coisas. É
um trabalho de equipe, é uma luta em
conjunto por um mesmo objetivo.

Sabe-se que nem sempre é fácil man-
ter a união e a concordância entre to-
dos, principalmente, porque uma
equipe é formada por diferentes in-
dividualidades.

Mas é importante saber separar o
que é individual do que é de interes-
se coletivo, para todos os trabalha-
dores. A vitória apenas será alcan-
çada se todos se unirem e trabalhar
em conjunto. No final todo sacrifício
valerá a pena. Afinal, sabe-se que
pequenos desentendimentos serão
esquecidos.

Para o bem e para o mal, estar junto é
o que vale a pena.

É a união nos torna
mais fortes e nos

garante conquistas

Consórcio Modular decide
paralisar suas atividades

Acompanhando as medidas de
contenção da pandemia da Covid-
19 e em virtude da situação crítica
de desabastecimento de peças, o
Consórcio Modular decide inter-
romper a produção no período de
29 de março a 4 de abril.
Essas medidas seguem as orien-
tação das autoridades muinicipais
e estaduais tendo em vista o nú-
mero crescente dos casos de
coronavírus e os seus efeitos de
superlotação dos hospitais e caus

na rede de atendimento à saúde.
A indústria automotiva foi consi-
derada por lei como essencial ,
sendo excluída do rol das ativida-
des que seguirão os feriados cria-
dos pelo Estado, sendo assim, to-
dos os trabalhadores administra-
tivos trabalharão normalmente no
período.
É importante ressaltar que os tra-
balhadores ligados às áreas de pro-
dução deverão compensar em ou-
tras datas, futuramente.

PANDEMIA


