
GI Group propõe redução
de jornada em 25% e

GARANTIA DE 100%
DO SALÁRIO LIQUIDO

GI GROUP | REDUÇÃO DE JORNADA

A direção do Sindicato dos Meta-
lúrgicos do Sul Fluminense este-
ve reunida através aplicativo
com o representante da GI Group
para discutir a redução da jorna-
da de trabalho para os funcioná-
rios da empresa .

Desde o início da pandemia, as em-
presas do Consórcio realizaram di-
versas ações preventivas e de cui-
dados para o retorno da produção,
como o aumento do número de
ônibus fretados, colocação de acrí-
licos no restaurante, aferição de
temperatura, testes de COVID, au-
mento do efetivo da limpeza, álco-
ol em gel, entre outras medidas. E,
recentemente, foi anunciado o iní-
cio do 2º turno, garantindo o
distanciamento entre os trabalha-
dores no chão da fábrica.

O Sindicato dos Metalúrgicos
acompanham de perto todas as
ações realizadas pelas empresas
e reconhece que tudo isso eleva o
custo, tendo como consequência
a redução da competitividade.
Mesmo assim, tem se empenhado
na manutenção dos empregos.

E D I T O R I A L

Diante do enfrentamento dessa
crise sanitária, tem sido frequente
ouvir casos de demissões nas
montadoras e, não está sendo di-
ferente na nossa região. O estado
do Paraná anuncia cortes futuros
por outras empresas.

A proposta apresentada é  de redu-
ção de 25% da jornada, com a ga-
rantia de  100% DO  SALÁRIO LIQUI-
DO DO TRABALHADOR, com valida-
de até 31/12/2020.

A direção do sindicato tem buscado
conscientizar sobre a contribuição
individual de cada um. Acreditan-
do que assim também será possí-
vel tentar dar a volta por cima des-
ta situação que tanto preocupa a
todos. E reafirma o seu compromis-
so firme e forte para garantir que
todos os direitos sejam respeitados
e mantidos, sem exceção!

Seguindo todas as medidas pro-
tetivas e autorizadas pelo atual
governo, GI Group apresenta uma
proposta será levada à votação
na sexta-feira, dia 30/10,  no link:
votasmc.com.br/gi, no horário de
9h às 15h.

VOTAÇÃO DIGITAL SERÁ NA SEXTA-FEIRA, DIA 30/10, DAS 9H ÀS 15H

Pensamento
positivo por

melhores dias
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 Juffo - diretor


