
CONSÓRCIO MODULAR
Linhas fretadas de ônibus

terão ar-condicionado

O Sindicato dos Metalúrgicos co-
memora junto a todos os traba-
lhadores que utilizam o transpor-
te fretado daVolks que, a partir da
próxima segunda-feira, 27, todas
as linhas passarão a ter o seu ar-
condicionado ligado permanente-
mente. Tanto para a vinda à em-

presa quanto para a volta para
casa.

Aliás, o ar-condicionado nas linhas
é uma antiga reivindicação dos tra-
balhadores, que o sindicato e a
Comissão de Fábrica apresenta-
ram para a Volks e os módulos. E
agora tornou-se uma realidade ,

Sindicato ao lado dos trabalhadores
Após o término das negociações
do abono de final do ano para os
empregados da Volks e dos
módulos, a direção do Sindicato
dos Metalúrgicos enviou ofício
para todas as empresas terceiras
com o objetivo de garantir que
esse benefício também se esten-
da a todos os trabalhadores .

O abono é uma gratificação e
uma importante forma de reco-

ABONO DAS TERCEIRAS

fruto da união entre os trabalha-
dores e o seu sindicato.

Sabe-se que a pandemia ainda
não passou, mas a vacinação está
avançando, com os cuidados e a
permanência das medidas de pre-
venção. Assim, a direção do sindi-
cato reforça a importância da
OBRIGATÓRIEDADE de utilização
de máscara nos fretados e outras
dependências da empresa. Agora,
o sonho se tornará realidade e os
trabalhadores podem comemorar!

Sem dúvida, que essa é uma con-
quista para todos. E, mesmo em
um momento preocupante, é um
passo importantes para a retoma-
da da economia e a volta a rotina
normal de todos.

nhecimento ao esforço e a dedi-
cação dos trabalhadores. E é um
pedido do sindicato a todas as
empresas.

Entretanto, as empresas tercei-
ras que responderam informa-
ram ao sindicato, afirmaram que
o maior problema para discutir
essa possibilidade do abono é a
situação travada da economia,
fator esse que tem impactado,

aumentando e muito os custos
fixos da prestação de serviços.

Como já dissemos, entendemos
todas as dificuldades, mas espe-
ramos que as empresas terceiras
também possam fazer este esfor-
ço por seus empregados.

O sindicato permanecerá aberto a
negociar propostas e tão logo te-
nha notícias informará a todos.



Centrais Sindicais comemoram a vi-
tória contra a MP 1.045/21, ocorrida
no senado federal no dia 1/9. A me-
dida, com seus jabutis que configu-
ravam uma minirreforma trabalhis-
ta, propunha o aumento da despro-
teção social e previdenciária e a des-
valorização dos sindicatos e da ne-
gociação coletiva, precarizando ain-
da mais as condições de trabalho.

“Defendemos sim a manutenção e
o incremento de medidas emergen-
ciais para trabalhadores, emprega-
dores e para a população mais vul-
nerável durante a vigência da pan-
demia do  coronavírus.

Acusamos, entretanto, o governo
federal de aproveitar-se das neces-
sidades de uma crise que tem leva-
do milhares de brasileiros à morte
precoce, para tentar aprovar, sem o
devido debate social, dispositivos
impopulares, que prejudicariam ain-
da mais o povo que já sofre com o
desemprego, a carestia e o vírus.

A derrota do governo resulta da or-
ganização das entidades sindicais,
da unidade das centrais sindicais, da
persistência dos sindicatos, federa-
ções, confederações, que não pou-
param esforços em buscar um diá-
logo com o Senado e expor rapida-
mente os prejuízos sociais e econô-
micos contemplados na medida.
Resulta do compromisso do Sena-
do Federal, como Casa Revisora,
com a sociedade, evitando uma
nova onda de retirada de direitos dos
trabalhadores, em sua segunda ten-
tativa com a famigerada “carteira
verde e amarela”.

Reiteramos que qualquer mudança
na lei que interfira na vida dos cida-
dãos e na economia do país deve ser
devidamente analisada e debatida
no Congresso Nacional, com ampla
participação da sociedade”.

MP 1045: Trabalha-
dores pressionam e
Senado rejeita nova
retirada de direitos

Aproveite descontos especiais dos
convênios com o seu sindicato


