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NA MIRA DO SINDICAT

Na AKC, de um tempo
para cá, as coisas começa-
ram a complicar para os tra-
balhadores. Se não bastas-
se o excesso de horas extras,
com adiantamento e pror-
rogação na jornada de tra-
balho, a empresa através de
alguns encarregados e
aprendizes, estão fazendo
da empresa um verdadeiro
inferno para os trabalhado-
res. Por duas vezes, o Sindi-
cato, junto com a Comissão
de Fábrica, tiveram que efe-
tuar paralisações nas áreas.

Este Sindicato está exi-
gindo da empresa à redu-
ção das horas extras e o fim
dos maus tratos.

Durante esta semana, o
Sindicato esteve reunido
com a empresa para discu-
tir uma solução para esses
problemas. Inclusive por fim
as demissões.

AKAKAKAKAKCCCCC
Essa empresa parece

que também resolveu dei-
xar a “coisa rolar de qual-
quer jeito”. Apareceu um
supervisor que está mal-
tratando os trabalhado-
res, dizendo que carioca
é burro e que não sabe
trabalhar. E isso está ge-
ral, situação essa que nun-
ca aconteceu na Carese.
Só que, o trabalhador fi-
que certo que o Sindicato
irá mostrar para esse su-
pervisor quem é o verda-
deiro burro na Carese. Es-
tamos de olho!

CARESECARESECARESECARESECARESE

BUYBUYBUYBUYBUY-----OFFOFFOFFOFFOFF
Estamos aguardando as em-

presas que compõe o quadro
de funcionários do buy-off para
que possamos encontrar a so-
lução para os pontos que estão
indefinidos nas áreas. Entre
eles: a criação de um turno “pé
quebrado” e a regularização
dos salários.

Os médicos do traba-
lho do Consórcio Modu-
lar  Volkswagen es tão
deixando de fazer o que
tem que ser feito em re-
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Essa parece que não tem
jeito. De vez em quando, o
seu setor de recursos huma-
nos solta regras criadas por
eles que lembra até o Con-
gresso, em Brasília, fazendo
emendas nas leis trabalhistas.
Vejam algumas: não libera os
30 dias de férias a seus tra-

Até quando esperar? Já es-
gotou! Vamos mobilizar a ca-
tegoria e mostrar para empre-
sa que tudo tem limite. Quere-
mos resolver o acordo do tur-
no de revezamento e as horas
retroativas ao início do contra-
to. E não adianta fazer pressão
nos trabalhadores porque isso
nós não vamos aceitar.

Parece que virou moda
aqui no Consórcio Modular
Volkswagem maltratar traba-
lhador. Até a guarda adotou
o sistema de maus tratos e
isso nós não vamos aceitar>
Em falar em maus tratos,
queremos saber da guarita
do estacionamento dos fun-
cionários até quando aquele
micro ondas vai maltratar a
saúde dos trabalhadores que
lá ficam. Não adianta reve-
zar de duas em duas horas
porque isso não resolve.
Queremos o fim do micro
ondas já.

BOMBEIROSBOMBEIROSBOMBEIROSBOMBEIROSBOMBEIROS

GUARDAGUARDAGUARDAGUARDAGUARDA
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o recado: o Sindicato
está tomando providên-
cias em relação a essa
falta de profissionalismo
e responsabilidade.

Os técnicos de segu-
rança do Consórcio
Modelar da Volks es-
tão deixando de fazer
o que manda a regra.
Os acidentes e outras

TÉCNICOS DE SEGURANÇATÉCNICOS DE SEGURANÇATÉCNICOS DE SEGURANÇATÉCNICOS DE SEGURANÇATÉCNICOS DE SEGURANÇA
coisas que acontecem nas
áreas, muitas vezes, não
são tratados da maneira
que devem ser tratadas e
isso já esta pegando mal.
Está na hora de sair de

trás das mesas e ir para
o chão de fábrica, fazer
seu trabalho de verda-
de e parar de brincar de
segurança. A coisa é sé-
ria!

PÉROLAPÉROLAPÉROLAPÉROLAPÉROLA

balhadores e quando libera os
trabalhadores sofrem pressão
e acabam muitas vezes até de-
sistindo do pedido. A outra re-
gra é sobre os atrasos na che-
gada ao trabalho que acaba
penalizando o trabalhador
que, às vezes, até perdem o
dia. Isso tem que acabar!

lação à emissão
de CAT para os
t r a b a l h a d o r e s
que se aciden-
tam nas áreas. E
isso é inadmissí-
vel. “Somos res-
ponsáveis  por
aquilo que faze-
mos”, então, fica
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MINISTÉRIO DOS ESPORTES VISITA PELA
2ª VEZ A SEDE DO SINDICATO
Desta vez, a visita foi para discutir o apoio do Ministério

ao projeto do 1º Campeonato de Futebol dos Metalúrgicos do Sul Fluminense,
que será realizado pelo Sindicato, em breve.

Desta vez, a visita foi para dis-
cutir o apoio do Ministério dos
Esportes ao projeto do 1º Cam-
peonato de Futebol dos Metalúr-
gicos do Sul Fluminense, que
será realizado pelo Sindicato, em
breve. A iniciativa deste campe-
onato reflete a nova visão da di-
reção  sobre a necessidade de
se criar ambientes interativos de
laser e esporte para os traba-
lhadores metalúrgicos.

Além disso, as longas jorna-
das de trabalho enfrentadas pela

categoria hoje, vem dificultando
a prática de esportes.

A direção acredita também
que este evento promoverá tam-
bém a confraternização dos tra-
balhadores da Região. São qua-
se 340 empresas ao todo, que
formam uma base de 42 mil tra-
balhadores, aproximadamente.

Em breve, os trabalhadores se-
rão informados de quais os pro-
cedimentos para que possam
montar seus times, e participar
do campeonato.
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