
Corrida contra o tempo por dias
melhores no Consórcio Modular

CONSÓRCIO MODULAR DA VOLKS

Os efeitos do Coronavirus na econo-
mia mundial continuam afetando
muito a indústria. A economia e a ren-
da da população, também, principal-
mente, porque tem ocasionado uma
enorme recessão que segue causan-
do ainda mais desemprego.

No Brasil, há previsão de queda do
Produto Interno Bruto (PIB) no Brasil
de 5% em 2020, que é o pior resulta-
do em 20 anos.

Mesmo com todas as ferramentas le-
gais do Governo para flexibilizar os
custos trabalhistas, vários segmen-
tos da indústria tem demitido traba-
lhadores. Inclusive no setor automo-
tivo, onde a estimativa é de uma per-
da de 35%, tanto nas vendas nacio-
nais quanto nas exportações. E isso
representa o pior resultado das
montadoras desde o ano de 2003. E
que tem se agravado cada vez mais
com a falta de peças e de aço, o que,
no caso do Consórcio Modular da
Volks, tem paralisado a produção,
causado o cancelamento contínuo de
horas-extras, e aumento expressivo
das perdas acumuladas de cami-
nhões e ônibus em relação as vendas
fechadas para entrega aos clientes.

E para que estas vendas pontuais não
sejam perdidas, as empresas do Con-
sórcio Modular da Volks se reuniu com
direção do sindicato e a Comissão de
Fábrica para negociar uma estratégia
robusta de recuperação das perdas de

produção, que já ameaçam o atingi-
mento das metas para 2020, que é
menor do que no ano de 2019.

Alinhado com nosso objetivo de pre-
servar e criar novos empregos, e na
contramão de algumas montadoras
no Brasil, os representantes dos tra-
balhadores conseguiram garantir a
contratação de mais 180 empregados
por prazo determinado de 6 meses a
partir de novembro/2020. Esses tra-
balhadores passarão por um período
de treinamento de 3 meses para pro-
dução do novo modelo Meteor.

A direção do sindicato também se
mantém otimista quanto a produção
do novo modelo Meteor e as horas-

extras, inclusive aos domingos e
feriados pontuais, que tanto vem
colocando um dinheiro no bolso dos
trabalhadores,  garantindo algo mais,
além de seu salário para manter suas
despesas e da sua família.

O sindicato está acompanhando os
esforços dos trabalhadores para ten-
tar recuperar os meses de baixa pro-
dução. E a cadeia de fornecedores, que
também estão passando por proble-
mas devido a situação do coronavírus
e torcendo pelo restabelecimento do
fornecimento de peças.

Como foi escrito no boletim anterior,
sobre a torcida pela melhora do cená-
rio por melhorias para todos no futu-
ro, o sindicato reforça as suas expec-
tativas e dos trabalhadores para ga-
rantir um final de ano melhor para to-
dos do Consórcio Volks.


