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A empresa comunicou ao Sindicato que 
realizará, conforme acordo assinado em 2020, 
um Lay Off para 100 trabalhadores inicialmente 
a partir de 12/04. O Sindicato frisou para a 
montadora que não é necessário adotar esse Lay 
Off para um volume tão baixo de trabalhadores, 
independente do momento em que vivemos e 
das dificuldades que a Renault tem em relação 
ao mercado. É uma decisão da empresa. Mesmo 
não concordando o Sindicato vai respeitar.

Para aderir ao recebimento de parte (40%) da 
1ª parcela da PLR de 2021, conforme cláusula 
18.2 do ACT parágrafo 1°, através do SMC 
CARD basta seguir o passo a passo abaixo.
As condições e vantagens você já sabe.
Caso não lembre procure o dirigente sindical.

ATENÇÃO TRABALHADOR(A)!

Acesse o simec.com.br/renault 

Preencha o CPF e senha 

Imprima a carta, assine e entregue
na comissão de fábrica
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EXPEDIENTE

A situação sem precedentes 

criada pela pandemia COVID-19 

tem exigido que se criem modelos 

para descrever e quantificar estra-

tégias alternativas de mitigação e, 

em cada momento da pandemia e 

do status da sua gravidade, como é 

o caso do Brasil, está se tornando 

cada vez mais urgente tais medi-

das. Em vários estudos realizados, 

cito o estudo de Andreas Eilersen 

e Kim Sneppen, do Niels Bohr Insti-

tute, University of Copenhagen, em 

que tem sido proposto modelos de 

transmissão de doenças baseado 

em agentes em uma sociedade 

dividida em famílias, locais de tra-

balho e grupos sociais intimamente 

ligados. Isso tem permitido que se 

discuta, conforme estabelecem os 

autores, estratégias de mitigação, 

incluindo medidas de quarentena 

direcionadas. CLIQUE AQUI PARA 
LER A ANÁLISE NA ÍNTEGRA.

Controle da 
transmissão
da COVID-19 
também no 
ambiente de 
trabalho

ANÁLISE

As quatro plantas industriais da montadora 

Volkswagen no Brasil já estão fazendo a 

testagem dos trabalhadores no retorno às 

fábricas como forma de combater a pandemia 

da Covid-19. Os testes estão sendo realizados 

em todos os trabalhadores, diretos e indiretos 

das unidades de São José dos Pinhais, São 

Bernardo do Campo, São Carlos e Taubaté.

Amanhã, quar-

ta-feira (07), é o Dia 

Mundial da Saúde. 

Nesse ano infeliz-

mente temos pou-

co a comemorar. 

Enfrentamos uma 

pandemia que só no 

Brasil já matou mais 

de 300 mil pessoas. 

Muitos dos nossos companheiros 

perderam a vida. Somado a isso 

temos um governo que desdenha 

Não podemos desanimar e manter a cabeça erguida para 

combater o coronavírus. Uma das ações que contribuem 

e muito para reverter esse quadro é sua participação na 

fiscalização no chão de fábrica. Caso presencie descaso 

com a medidas de segurança CLIQUE AQUI E DENUNCIE.

Montadora faz testagem com 
todos os trabalhadores

Amanhã 07/04 você está convocado! 
Vamos dar um grito pela vida!

Viu descaso com a Covid-19?
Denuncie no canal do SMC!

VOLKSWAGEN

DIA MUNDIAL DA SAÚDE

NÃO DEIXE BARATO!

Nesta semana o Sindicato está realizando 

reuniões virtuais para cobrar da direção da 

Renault do Brasil a readmissão dos 49 trabalha-

dores com doença do trabalho demitidos pelo 

Plano de Demissão Involuntária (PDI). Em breve 

teremos mais informações sobre essa situação.  

Sindicato cobra da Renault readmissão
dos trabalhadores com doença do trabalho

PDI

da Covid-19 e que 

coloca população 

em risco. Por isso 

nesse 7 de abril o 

SMC vai fazer, com 

todos os cuidados 

de distanciamen-

to, um minuto de 

silêncio nas portas 

de fábrica e tam-

bém dar um grito pela vida. Queremos 

mais responsabilidade dos nossos 

governantes! Participe!
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