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Trabalhadores do Consórcio
Modular aprovaram proposta

de Acordo Coletivo
Os trabalhadores do Con-

sórcio Modular aprovaram,
em votação realizada no dia
1° de fevereiro, a proposta
para o Acordo Coletivo 2008.

A proposta prevê um reajus-
te com base no INPC mais um
aumento real de 2% e será apli-
cado a partir do dia 1° de Maio.

E com o crescimento do se-
tor, o investimento de R$ 1 bi-

lhão  para produção, desenvol-
vimento e tecnologia, novas
contratações, o aumento do
volume de produção e com os
10 sábados de hora extra, te-
mos a expectativa de que os
indicadores de produção ultra-
passarão as metas e fechem
em alta, possibilitando um va-
lor de PLR que poderá passar
de R$ 4 mil.

Para que os benefícios dos
trabalhadores melhorem o
Sindicato e a Comissão de Fá-
brica continuarão negocian-
do com as empresas do Con-
sórcio as cláusulas sociais.
Veja os números da votação:

Sim - 806
Não - 503

Branco - 07
Nulo - 01

O Sindicato negociou com a fábrica da Volks as horas extras que serão trabalhadas aos
sábados. Mesmo com Acordo os funcionários são obrigados a permanecerem na fábrica além
do tempo de sua jornada de trabalho durante a semana, gerando um excesso de hora extra
que sobrecarrega os trabalhadores.

A direção do Sindicato, que já procurou alguns representantes de módulos, se reunirá
com o representante da Volks, principal responsável, já que os módulos apenas executam o
que é determinado pela fábrica. Discutiremos o fim da prorrogação da jornada para que não se
torne uma constante, como tem acontecido.

Os mais prejudicados com o excesso de hora extra são os companheiros do 2° turno, pois
com os atrasos costumam chegar em casa com o dia raiando e até cruzam com os ônibus dos
trabalhadores do 1° turno.

Lembramos que não existe nenhum acordo entre o Sindicato e o Consórcio Modular Volkswagen
e as terceiras que permita a prorrogação da jornada de trabalho.
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