
FALTA DE PEÇAS E SUSPENSÃO DA PRODUÇÃO!

NESTA TERÇA FEIRA, 14 DE JUNHO, 
ÀS 15H, TEM ASSEMBLEIA PARA 
DECIDIR SOBRE FÉRIAS COLETIVAS 
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TRABALHADOR(A) DA VOLKS SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 

Filiado à

E
m virtude da informação de faltas de 
peças nas próximas semanas, a Volks 
procurou a Comissão de Fábrica e 

o Sindicato para discutir as alternativas 
para suspender a produção. Chegou-
se a conclusão que a alternativa mais 
viável é a concessão de férias coletivas. 
Como parte dos trabalhadores já tiveram 
dois períodos de férias e conforme a 
cláusula 53 do ACT 2020/2025, “Desde 
que haja concordância do empregado, 
as férias poderão ser usufruídas em até 
três períodos, sendo que um deles não 

poderá ser inferior a quatorze dias corridos 
e os demais não poderão ser inferior a 
cinco dias corridos, cada um” se torna 
necessário consultar os trabalhadores 
se aceitam ou não o encaminhamento 
das férias coletivas, inclusive com o 
compromisso da empresa em viabilizar 
folgas em dezembro2022/janeiro/2023 
que é o período das festividades de natal 
e virada do ano. As férias no próximo mês 
serão entre os dias 04 a 22, com retorno ao 
trabalho no dia 25/07. A votação será por 
aclamação na assembleia as 15h. Participe!

A Voz do Metalúrgico é um órgão de  

informação e luta dos trabalhadores  

metalúrgicos da Grande Curitiba. Publica-

do há 36 anos, desde setembro de 1986.  

Diretor responsável: Sérgio Butka.

Editor: André Nojima | Textos e edição: 

André Nojima | Projeto gráfico, paginação 

e arte: Adailton de Oliveira  Jornalista 

responsável: André Nojima

Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. 

Sede: Av. Pres. Getúlio Vargas,3692, Água Verde, 

Curitiba - Paraná. Tel.: 3219-6400. Subsede São José 

dos Pinhais - Tel.: 3219-6413. www.simec.com.br

EXPEDIENTE


