
2020: um ano
a ser lembrado
para sempre

CONSÓRCIO MODULAR DA VOLKS

O ano de 2020 foi, realmente, um ano
para ser lembrado como um ano atípico
em todos os sentidos. Vimos, na práti-
ca, como uma doença tem o potencial
de afetar a população e a economia
mundial. O COVID-19 foi e continuará
sendo, por mais algum tempo, o maior
desafio para a humanidade, para os ci-
entistas, líderes e políticos em geral.

Sofremos na pele todos os efeitos da
pandemia, seja na saúde de milhares
de infectados no Brasil e no mundo, seja
nos gravíssimos e brutais efeitos e im-
pactos na economia e na indústria. Em
especial, na indústria automotiva, que
continua gravemente afetada pela
alta do dólar, pela crise de abastecimen-
to de peças por meio de sua cadeia
logística e pela tendência altamente
provável de instabilidade política e eco-
nômica para os próximos anos, travan-
do o crescimento e abalando os planos
para o futuro.

Não sabemos ao certo o que esperar. E
algumas perguntas são fundamentais
para uma reflexão mais profunda jun-
to a nós mesmos e nossas famílias. Por
exemplo: de que maneira e aonde es-
peramos estar nos próximos anos?
Como é possível nos mantermos positi-
vos e esperançosos, mesmo num grave
cenário de retração econômica para o
futuro? De que maneira podemos con-
tinuar contribuindo para nosso desen-
volvimento? Quais os desafios e opor-
tunidades já temos e teremos ainda
mais com relação ao fenômeno da in-
dústria 4.0 e processos cada vez mais
tecnológicos na produção? E como
contribuir para um ambiente de traba-
lho que possa continuar mantendo a
empregabilidade, a dignidade e o futu-

ro dos seus trabalhadores e de suas fa-
mílias?

Enfim, estas são algumas reflexões que
a direção do sindicato faz constante-
mente, sempre buscando um caminho
de entendimento, parceria e negocia-
ção, que possam continuar garantindo
a paz e a tranquilidade de todos os em-
pregados no dia a dia.

E neste contexto, mesmo num ano ar-
rasado economicamente, mesmo num
cenário que aponta turbulências para
os próximos anos, em mais um esforço
extraordinário da direção do sindicato,
conseguiu-se importantes conquistas e
vitórias. Veja:  Manutenção de todos os
postos de trabalho, sem demissões,
como ocorrido em todo o país. Geração
de novos postos de trabalho, na con-
tramão do que ocorreu na indústria
nacional. Garantia de manutenção dos
investimentos na fábrica, com negocia-
ção dos acordos de 2022, 2023 e 2024,
aprovados em grande maioria pelos
trabalhadores da Volks e dos Módulos.

E não para por aí. Atendendo ao an-
seio e expectativas de todos os em-
pregados, o sindicato procurou a di-
reção da Volks e dos Módulos, com o
objetivo de conquistar benefícios para
um final de ano melhor e mais espe-
rançoso, que reconhecesse o esforço e
a competência dos trabalhadores do
Consórcio Modular na produção e no
alcance dos objetivos e metas.

Não foi fácil, em especial, porque a con-
dição econômica do país após o COVID

se deteriorou agudamente. Mas com es-
forço, dedicação e parceria a direção do
sindicato comemora com a consciência
do dever cumprido, anunciando impor-
tantes conquistas. Entre elas:

- Cesta de Natal, com distribui-
ção entre os dias 16, 17 e 18/12.

- Horas-Extras: continuidade du-
rante o ano de 2021, com prorro-
gação de jornada durante a se-
mana, sábados, domingos e fe-
riados trabalhados (conforme a
necessidade) para cumprir os
objetivos de produção e vendas
e continuar reforçando o orça-
mento das famílias dos traba-
lhadores;

- Prazo Determinado: 200 em-
pregados terão seus contratos
renovados a partir de 1/1/2021;

- Cartão Abono de R$ 400 no fi-
nal do ano, a ser entregue a to-
dos os empregados da Volks e
dos Módulos até dia 18/12. A car-
ga será realizada até o dia 21/12.

Com relação a este cartão abono, des-
de já, o sindicato aguarda o compro-
misso e a confirmação de todas as em-
presas terceiras da Volks quanto a en-
trega para os seus empregados. Enten-
demos que todos devem ser contem-
plados com esse prêmio pelo esforço e
dedicação, inclusive, como nos anos
anteriores.

No último dia 8/12, foi aprovada a pro-
posta para os acordos coletivos de tra-
balho, referentes aos anos de 2022,
2023 e 2024, trazendo uma previ-
sibilidade para a empresa e aos seus tra-
balhadores.

“Como sempre, agradecemos o  apoio
e a confiança depositada pelos tra-
balhadores. Chegamos ao final do
ano com o senso de dever cumprido
e com o compromisso de renovar nos-
sas esperanças e a vontade de lutar
para que o próximo ano seja melhor
e mais feliz!”, afirmam os repre-
sentantes do sindicato.


