
Cresce a expectativa
dos trabalhadores com

novo produto

CONSÓRCIO MODULAR DA VOLKS

Criar expectativas pode ser bom ou
ruim, tudo depende da intensidade
que depositamos nos planos. Em
doses altas pode levar a uma decep-
ção, mas na medida certa pode ser-
vir de motivação para correr atrás
dos objetivos.

A Volkswagen Caminhões e Ônibus
lançou no Brasil o novo modelo de
extra-pesados Meteor. Desenvolvi-
dos aqui mesmo e com componen-
tes nacionais, atualmente, esse é o
maior veículo da marca em todo o
mundo. As expectativas que esse
novo modelo seja maior não só no
tamanho, mas também que supere
o Volks 23220 Worker, que foi líder
durante anos.

Diante dessa novidade, a direção do
sindicato entende que os esforços
dos  trabalhadores para a manuten-

O governo federal autorizou a
prorrogação por mais 60 dias do
programa de suspensão de con-
tratos e corte de jornada e salá-
rio, totalizando oito meses.

De acordo com nota da Secreta-
ria-Geral da Presidência da Re-
pública divulgada na noite des-
ta terça-feira (13), o decreto será
publicado no "Diário Oficial da
União" desta quarta-feira (14).

O programa que visa evitar de-
missões em massa durante a
pandemia da Covid-19 foi insti-
tuído em 1º de abril. Quando foi
criado, a ideia era que a suspen-
são de contrato fosse válida por
até dois meses e a redução de
jornada, três.

A ampliação do prazo do progra-
ma já foi feita duas vezes ante-
riormente. Em julho, Bolsonaro
publicou um decreto permitin-
do que os acordos tenham vali-
dade por até quatro meses.

Em agosto, ficou estabelecido
que o prazo poderia ser de até
seis meses. Agora, o limite vai a
oito meses.

O prazo do acordo será limitado
a dezembro deste ano, não po-
dendo se alongar para 2021.

Cada trabalhador atingido pelo
corte tem direito a uma com-
pensação parcial em dinheiro
paga pelo governo.
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ção da produção e recuperação das
perdas geradas por contínua falta de
peças, com a extensão de jornada
de trabalho, inclusive aos sábados,
intensificando a produção em toda
fábrica, merece algum tipo de reco-
nhecimento.

E a maior expectativa é a de que
essa fase de crise seja superada e
que tudo volte ao normal e com isso
os anos de ouro nas vendas do mo-
delo Volks 23220 Worker volte a
acontecer (palavras de um dos fun-
cionários da empresa na linha de
produção).

O sindicato vem conversando com
os trabalhadores dos módulos na
tentativa de contribuir na motiva-
ção e, ao mesmo tempo, acompa-
nhando para que haja a manuten-
ção da segurança de cada trabalhador.

Governo prorroga
por dois meses

corte de jornada
e salário


