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Sindicato comemora
sinais de retomada e
novas contratações

CONSÓRCIO MODULAR DA VOLKS

Em acertada previsão quanto a
melhorias (publicada no boletim nº
1721 - de 13/4), após três meses de
intensa tensão quanto aos empre-
gos na região, no enfrentamento da
crise da pandemia, o sindicato co-
memora e anuncia o início de supe-
ração da fase crítica, com a perspec-
tiva de retomada da produção no
setor automotivo.
Ainda com muita atenção nos efei-
tos do Coronavírus, surgem lentos
sinais de retomada de mercado. E
o Consórcio Modular da Volks, ape-
sar da necessária manutenção do
distanciamento para assegurar as
medidas de prevenção, deverá
contratar em torno de 100 traba-
lhadores para atender uma de-
manda pontual do mercado por
prazo determinado, entre setem-
bro e dezembro de 2020.

Ainda com a preocupação e pre-
tensão de assegurar medidas de
proteção e prevenção à saúde dos
trabalhadores, o Consórcio Modu-
lar passará a trabalhar em regime
de horas extras por meio de pror-
rogação de jornada e sábados de
trabalho. Assim, a sua programa-
ção será informada com antece-
dência para todos aqueles ligados
a produção, tanto do 1º quanto do
2º. turno, possam se programar

Indústria
automotiva
espera lenta

retomada
Há dois meses, o presidente da
Anfavea (Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automo-
tores), Luiz Carlos Morae comentou
que a produção da indústria auto-
motiva ficou praticamente parada
nos meses de abril e maio, que as ven-
das também minguaram. Uma que-
da significativa em relação a igual pe-
ríodo do ano passado.

Após esse período de enfrentamento
da crise, é prevista  uma retomada
lenta e diz que é difícil prever quando
o setor voltará aos patamares pré-
pandemia.

"A indústria depende da deman-
da, do consumidor final. Como a
demanda  ainda está muito baixa
não adianta trabalhador em dois
turnos, voltar a fábrica na veloci-
dade normal porque  você não vai
ter cliente para comprar, vai esto-
car e consumir capital de giro. A
velocidade da linha, então, vai de-
pender desses dois fatores: segu-
rança dos trabalhadores e o retor-
no da demanda final".

Diante da necessidade de preser-
var caixa, Moraes afirmou que os
planos de investimentos do setor
estão congelados. A boa notícia é
que o cronograma de lançamen-
tos previsto para este ano está
sendo cumprido. Ele afirmou ain-
da que as sucessivas crises do go-
verno federal também têm preju-
dicado o setor. "Essa crise política
numa meio de uma pandemia des-
sa dimensão não ajuda. O debate
faz parte, opiniões diferentes fa-
zem parte da democracia, mas bri-
ga não.  A política deveria ser usa-
da para juntar opiniões diferentes
e construir soluções para sairmos
o  mais rápido possível desta crise.
Pensar em 2022 não ajuda a re-
solver a crise de 2020", afirmou.
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para a retomada da produção.
O sindicato ressalta que, assim como
em Resende, o papel dos sindicatos
em todo o país tem sido decisivo
para manutenção dos empregos por
meio das medidas de flexibilização
do governo federal. E, mesmo em um
cenário ainda desfavorável e incer-
to,  com previsão de queda de 5%
no PIB, e uma queda de mais de
40% nas vendas do setor, o sindi-
cato, acredita que é possível atra-
vessar este período com todos os
trabalhadores empregados.
“A nossa luta sempre foi e conti-
nuará sendo pela manutenção
dos empregos. Nesses últimos
três meses, a diretoria do sindica-
to dorme e acorda pensando em
possibilidades de superação des-
sa fase de pandemia, e na supe-
ração do risco de fechamento de
milhares postos de trabalho, cau-
sando enorme tensão na vida dos
metalúrgicos e milhares famílias
brasileiras. Por isso, é fundamen-
tal que todos façam a sua parte,
valorizando o seu emprego e tra-
balhando com vontade. Vamos
continuar torcendo e apostando
num futuro melhor, o quanto an-
tes. E lembre-se: respeitem as nor-
mas de saúde e segurança que são
vitais em tempos de pandemia” .
Ressalta o diretor.

Esperança de superação da crise na vida
dos metalúrgicos do setor automotivo


