
Valorização da
mão de obra
é a missão do
sindicato

VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS

O principal objetivo da direção do
Sindicato dos Metalúrgicos é bus-
car a valorização da mão de obra
garantindo os postos de trabalho e
gerando emprego para a nossa
região com dignidade para os com-
panheiros.

Os companheiros do Consórcio
Modular são prova dessa nossa
missão, temos aqui o melhor clima
e as melhores condições de traba-
lho da nossa região, fruto do traba-
lho dos companheiros, sindicato,
comissão de fábrica e do compro-
metimento da empresa com seus
empregados.

A direção do Sindicato e a Comissão
de Fábrica estão acompanhando de
perto a situação do mercado como um
todo que impacta diretamente no
Consórcio Modular, temos a guerra na
Ucrânia que afeta diretamente a
inflação Global e gera uma instabili-
dade em todo o mundo, continuam
as medidas de prevenção da COVID
com a continuidade do restaurante de
campanha por um tempo maior que o
previsto inicialmente, por fim temos
uma grande instabilidade de entrega
das peças para produção, com altos
custos gerado com horas extras para
recuperar a produção.

Desde a semana passada estamos
reunidos com a VWCO e as empresas

parceiras do Consórcio Modular plei-
teando melhorias temporárias para
atravessar o momento, pois os com-
panheiros seguem firmes na luta e
sofrendo diretamente com o impacto
da inflação que eleva os custos dos
alimentos e outros produtos.

Chegamos a um final feliz, apesar de
toda a instabilidade econômica as
empresas concederam tempora-
riamente o acréscimo de R$ 400,00
no cartão alimentação no período
de Junho a Dezembro/22, assim o
cartão alimentação atual passará
de R$ 450, para R$ 850 (lem-
brando que o valor da cesta
básica do Rio é R$ 768,42 -
DIEESE), até dezembro/22, reto-

rnando ao valor de R$ 450, em
janeiro/23.

Por reivindicações dos trabalhadores
e pela ação sindical, estas conquistas
tornam-se essencial no dia dia do
trabalhador do consórcio Volkswagen
caminhões e ônibus, que hoje mais
uma vez estamos conquistando um
para ajudar passar o mês com mais
tranquilidade na dispesas da família
dos trabalhadores da fábrica Volks.

Agora aguardamos as empresas tercei-
ras para iniciarmos as negociações!

Agradecemos a confiança de todos
no Sindicato, JUNTOS SOMOS MAIS
FORTES!


