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Sindicato acompanha
o passo a passo das

empresas do Consórcio

CONSÓRCIO MODULAR DA VOLKS

Diante da grande tensão, o
direção do Sindicato dos
Metalúrgicos vê novas
possibilidades por trás do
que todos os trabalhado-
res brasileiros estão en-
frentando. Provavelmen-
te, muitas medidas que
foram adotadas até ago-
ra se tornarão definitivas.

Todos já perceberam que a
vida já não é como era an-
tes. A medida que essa
pandemia de Covid-19
vem se alastrando, todos
estão tendo que se rea-
daptar e mudar seus hábi-
tos. E para as empresas
não está sendo diferente;
Se  depararam com o de-
safio de manter a produ-
ção em meio à crise.

Diante de inúmeras incerte-
zas, o sindicato conversou
com alguns representantes

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
DA SEDE EM RESENDE:

De segunda e quarta-feira, das 8h às 12h.

A necessidade
do Estado e dos
sindicatos nas
crises agudas

É preciso manter e respeitar a Orga-
nização Sindical para defender os
trabalhadores. As grandes crises glo-
bais como a que vivemos, têm o po-
der de expor as “vísceras” sociais de
qualquer sociedade.  É preciso respei-
tar quem luta em defesa dos direitos
e conquistas dos trabalhadores. A ur-
gência em superar a crise não pode
servir de pretexto para excluir os sin-
dicatos das políticas para superação
dessa profunda instabilidade.

No Brasil, a organização sindical foi
bastante enfraquecida pela Refor-
ma Trabalhista, por meio da asfixia
financeira, de um lado, e do enfra-
quecimento da atuação sindical, de
outro. A antiga CLT foi enfraquecida
deixando de ser protetora da mão
de obra, para ser protetora do pa-
trão. Mas uma coisa é certa, o mun-
do jamais será o mesmo depois des-
sa pandemia.

O governo não levou à sério a crise
sanitária e econômica em razão do
coronavírus. Mas agora todos já sa-
bem que não era algo menor.

A pandemia do coronavírus está tra-
zendo, além de mortes em escala
geométrica e muitas preocupações
de toda ordem, outras novidades. O
comportamento das empresas pre-
cisou ser outro, foram adotadas
medidas de controle e prevenção ao
coronavírus, que deverão pelo me-
nos permanecer por muito tempo.
E isso o sindicato está acompa-
nhando de perto.

Na certeza de dias melhores, forte
abraço.

A direção

Agir no presente e pensar no futuro
das empresas terceiras da
Volks e está tentando se
adaptar e equilibrar as ne-
cessidade das empresas do
Consórcio.

A direção do sindicato re-
afirma o seu compromisso
em dar continuidade às
negociações com os repre-
sentantes das terceiras e
preparar um boletim para
cada empresa, divulgando
o que for proposto e reali-
zar votação dos trabalha-
dores.

E, também, como não é
possível prever o futuro, o
sindicato está desenvol-
vendo critérios de obser-
vação para reconhecer e
interpretar os possíveis
“sinais” que possam vir a
surgir. E estar melhor pre-
parado para enfrentar um
futuro incerto.
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