
CONSÓRCIO MODULAR DA VOLKS
Sindicato vai convocar
empresas e dar início

às negociações

Desde o segundo semestre de
2020, a diretoria do sindicato vem
acompanhando os problemas na
cadeia logística, que vem causan-
do falta de peças e semi-conduto-
res,  primordiais à produção da in-
dústria automotiva.
Consequentemente, o resultado
deste cenário é o aumento do es-
toques nas montadoras, atraso no
ritmo da produção e perdas de vo-
lumes programados. Situações
estas que têm gerado grande ne-
cessidade de recuperação e
retrabalho de veículos sem a to-
talidade de suas peças na fábrica
da Volks, aumentado muito a
quantidade de horas-extras na
produção que é improdutiva.
Além disso, preocupa muito o fato
de que menos de 20% da popula-
ção está completamente imunizada
contra a covid-19. O que vem parali-
sando o crescimento econômico do
país pela incompetência do governo.
O sindicato entende e leva em con-
sideração todos estes problemas,

Trabalhadores tem perguntado
qual a opinião do sindicato sobre
as medidas que as empresas vem
adotando medidas aos emprega-
dos que eventualmente venham se
recusar a tomar a vacina. Determi-
nando 100% da vacinação de seus
funcionários.

Para o sindicato, a vacinação é
questão de RESPONSABILIDADE! E
para  alertar todos sobre a obriga-
ção de vacinar contra a Covid-19. É
fundamental que as empresas es-
timulem  cumprimento do Plano
Nacional de Vacinação. Os traba-
lhadores devem também colaborar
com todas as medidas, que incluí a
vacinação como estratégia de
enfrentamento à Covid-19. Afinal,
a vontade individual não pode so-
brepor-se ao interesse coletivo,
não colocando os outros trabalha-
dores em risco e em contato direto
com pessoas infectadas, nem mui-
to menos a toda a sociedade.

Assim, todos devem se imunizar
por meio da vacinação e seguir a
política pública de saúde coletiva.
Salvo em situações excepcionais e
plenamente justificadas median-
te a autoridade médica do local de
trabalho, como alergia aos compo-
nentes da vacina, contraindicação
médica, estado de gestação.

Portanto, a direção do sindicato so-
licita que todos os trabalhadores
sejam responsáveis consigo, com
sua família, com seus colegas e
com toda a sociedade.

Vacinação é
fundamental

para a retomada
de nossas vidas

entre outros, mas entende também
que os trabalhadores do Consórcio
Modular da Volks estão dando sua
contribuição, diariamente. E, por
isso não se pode mais adiar as ne-
gociações, aguardando a mudan-
ça de um cenário sem perpectiva
de melhoria.
NEGOCIAÇÃO JÁ!
Mesmo que não seja o cenário ide-
al, mas atendendo um pedido dos
trabalhadores, a diretoria do sindi-
cato vai convocar às empresas e dar
início às negociações de um abono
maior e mais vantajoso para o final
deste ano. A ideia é buscar a valo-
rização e o reconhecimento do es-
forço e dedicação de todos!
É fundamental que todos fiquem
atentos às novidades sobre o an-
damento das negociações por meio
do seu sindicato!


