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VOLKS PROPÕE PRORROGAR
A REDUÇÃO DE JORNADA EM
25% E GARANTIR 100% DO

SALÁRIOS LÍQUIDOS

TRABALHADORES DA VOLKS

Independentemente do que
têm sido os dias durante o ano
2020, ou quaisquer que sejam
circunstâncias, só existem duas
formas de encarar o dia a dia:
de forma positiva ou de forma
negativa. Temos que escolher
uma das duas opções e não é
difícil adivinhar qual das duas
trará melhores resultados.

É verdade que olhar para o fu-
turo com  positividade não vai
fazer com que tudo seja exata-
mente da forma desejada. Mas
quando há positividade, existe
expectativas de minimizar os
problemas, e não paralisar di-
ante dos obstáculos. Assim, a
direção do sindicato não deixa
de procurar uma saída para as
dificuldades, saída essa que
acredita ser a melhor para os
trabalhadores.

Não há perdas em ser positivo.
Muito pelo contrário, esse es-
tado de espírito fará com que
mais portas se abram 180 no-
vas oportunidades de trabalho
no consórcio Volks e atrairá fe-
licidade para vida do trabalha-
dor, sem emprego. Enxergue
tudo com verdadeira alegria e
viva na expectativa de coisas
enriquecedoras. Acredite que
ao adotar esse comportamen-
to  estará dando aos seus ami-
gos, vizinho e parentes que es-
tam sem um trabalho uma
nova oportunidade.

Jovelino Joffo - diretor

Na última segunda-feira (19/10/
2020), a direção do Sindicato dos
Metalúrgicos e a Comissão de Fábrica
se reuniram com os representantes da
Volks para debater vários assuntos
como os efeitos a pandemia na econo-
mia e no negócio, a possibilidade de
encerrar o ano abaixo do volume de pro-
dução mínimo e as crescentes perdas
de produção e vendas em face dos pro-
blemas existentes em toda a cadeia de
fornecedores, o que tem ocasionado a
falta de várias peças necessárias para
montagem dos caminhões, entre eles
do Meteor, o mais novo produto que já
tem vendas fechadas com clientes.

Neste contexto, além de todas as ações
implementadas desde o início da
pandemia, como o preparo da fábrica
para receber com segurança os empre-
gados na volta ao trabalho e a
contratação de mais linhas de ônibus
para manter todos com um distan-
ciamento mínimo, a empresa também
abriu um 2º. Turno de produção com o
objetivo de não aglomerar os empre-
gados e manter a saúde e segurança
de todos.

E além disso, logo após a notícia de
uma venda adicional e pontual, abriu
novas vagas de emprego nos módulos

e nas empresas terceiras, na contra-
mão da maioria das montadoras que
vem demitindo pelo Brasil. E devido aos
problemas com o fornecimento de peças
para a produção, que já estão paralisan-
do as horas-extras e ameaçam a entre-
ga dos caminhões para os clientes, será
necessário contratar mais empregados
para retrabalhar veículos e recuperar as
perdas que já vem se acumulando.

Se por um lado a direção do Sindicato
dos Metalúrgicos e a Comissão de Fábri-
ca acreditam que novas contra-tações
são excelentes, por outro lado também
entendemos que isso aumenta mais cus-
tos. E é justamente este o momento atual
da maioria das montadoras em nosso
país, que diferente da Volks e do Consór-
cio Modular, vem demitindo empregados
e lançando mão de Programas de De-
missão Voluntária para reduzir custos e
manter-se competitivas.

Por entendermos que é necessário con-
tinuar trabalhando para assegurar o ní-
vel de emprego,  o Sindicato a e Comis-
são de Fábrica concordaram em levar a
votação na próxima segunda-feira (26/
10/2020) uma proposta de prorroga-
ção da redução de jornada de 25% e ga-
rantia de 100% do salário líquido até 31/
12/2020.

PARA VOTAR BASTA ACESSAR:
http://votasmc.com.br/volks

E DIGITAR O SEU CPF  E A SUA  MATRÍCULA.


