
CONSÓRCIO MODULAR DA VOLKS

Garantido abono
extra no final de ano

O Sindicato dos Metalúrgicos e os re-
presentantes da Comissão de Fábri-
ca garantem um abono excepcional
para os trabalhadores da Volks e dos
módulos. Isso é fruto de uma longa ne-
gociação com o Consórcio Modular.
Esse benefício foi conquistado na
semana passada, quando a direção
do sindicato  convocou todas as em-
presas do Consórcio para negociação.
Inicialmente, as empresas alega-
ram que seria melhor esperar até o
final do ano para avaliar melhor a
situação. Já que a crise, com a falta
de peças e  semicondutores não tem
um fim  próximo, bem como  a eco-
nomia atravessa uma enorme ins-
tabilidade,  travando o crescimen-
to do Brasil e causando perdas no
setor automotivo.

A direção do Sindicato dos Meta-
lúrgicos reafirmou, mais uma vez, a
sua política constante na defesa de
condições seguras de trabalho e na
preservação da saúde dos trabalha-
dores da região.

E, na semana passada, participou do
evento da Campanha de Segurança
no Trabalho, promovida no Consór-
cio Volkswagem.

Inclusive, elogia a mudança que a em-
presa vem implantando, que tem
buscado desenvolver produtos, so-
luções de mobilidade e novos negó-
cios que definam tendências.  Além
disso, a sua política de proteção de
seus trabalhadores, principalmente,
nesse período da pandemia do
Covid-19, que se tornou o principal
desafio no enfrentamento da crise
econômica que assola o país e o
mundo. E na preservação dos postos
de trabalho, sem retirar direitos e be-
nefícios de seus funcionários.

“Parabenizamos a política de segu-
rança da Volks. E sempre vamos res-
saltar esse tipo de iniciativa em fa-
vor da saúde de todos”, comenta a
direção do sindicato.

Sindicato  participa
de evento em  defesa
da segurança e saúde

do trabalhador

O sindicato já deixou claro o seu en-
tendimento da crise, mas também
enfatizou que esse problema não
pode  penalizar os trabalhadores, que
já deram muitas contribuições, ce-
dendo nas negociações anteriores. E,
mesmo com todas as dificuldades, as
negociações ocorreram  durante toda
a semana. Foram três rodadas de reu-
niões que garantiram um resultado
positivo, fruto da organização e da
persistência dos trabalhadores, dos
representantes do sindicato e da Co-
missão de Fábrica. Consequente-
mente, os trabalhadores receberão o
reconhecimento merecido de seus
esforços e a dedicação nesses tem-
pos difíceis.
Os metalúrgicos do Consórcio Modu-
lar receberão um abono R$ 1.500,
que será pago até o dia 20/12/2021,
junto com a 2ª parcela do 13º salário.
Agora, a direção do sindicato aguar-
da a agenda de negociações com as
empresas terceiras.
“Ficamos muito felizes em anunci-
ar, principalmente, em um momen-
to de crise, essa conquista. E deixa-
mos registrado o nosso agradeci-
mento pela confiança, participação
e empenho da Comissão de Fábri-
ca e dos trabalhadores. E aprovei-
tamos para renovar o nosso com-
promisso na defesa dos direitos e
dos interesses dos metalúrgicos ”,
afirma o diretor Jovelino Juffo.

Sindicato e Comissão de Fábrica garantem
um abono excepcional para os trabalhadores

“Ficamos muito felizes em
anunciar, principalmente, em

um momento de crise, essa
conquista. E deixamos regis-
trado o nosso  agradecimen-
to pel a confiança, participa-
ção e empenho de todos da
Comissão de Fábrica e dos

trabalhadores...”.


