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Aquecimento do mercado
faz Volks pensar em

aumento da produção
Aumento da produção será para atender a demanda

crescente de clientes brasileiros e do exterior

A partir de julho, o sin-
dicato estará dando as-
sistência jurídica, social e
psicológica às mulheres
metalúrgicas e depen-
dentes de metalúrgicos.
Este serviço vai abranger

Renato cria a Secretaria da Mulher e cumpre
mais um de seus compromissos de campanha

debates, orientação, en-
caminhamento e acom-
panhamento de questões
referentes às mulheres da
Região Sul Fluminense.

Com esta medida, a
direção do sindicato pre-

tende dar assistência a
mulheres que sofrem
com problemas de assé-
dio moral, sexual, violên-
cia doméstica, entre ou-
tros, além de dúvidas
pessoais. A responsável

pela Secretaria da Mu-
lher é a militante Maria
Conceição dos Santos.

A Secretaria da Mu-
lher vai funcionar em Re-
sende: 3ª feira, no ho-
rário de 8h às 17h.

Até maio deste ano,
o mercado nacional de
caminhões cresceu
27,8% ante igual perío-
do de 2007, para 46,5
mil unidades. A produ-
ção acompanha o rit-
mo,  com al ta  de
28,1%, para 64,3 mil
unidades. Ainda assim,
em várias empresas há
filas de espera de dois
a nove meses, princi-
palmente de veículos de
grande porte para o
transporte de produtos

agrícolas e minério.
A Volkswagen, que

trava intensa disputa
pela liderança em ven-
das de caminhões com
a Mercedes-Benz, em-
prega cerca de 4,5 mil
funcionários, entre di-
retos e pessoal contra-
tado pelas autopeças
que operam no siste-
ma modular de produ-
ção. A ampliação em
Resende faz parte de
um programa de inves-
timento de R$ 1 bilhão

anunciado pela Vo-
lkswagen para os pró-
ximos cinco anos.

Desde que as notícias
do aumento no volume
da produção começaram
a circular o sindicato vem
interferindo junto à Volks
para garantir que os tra-
balhadores não sejam
ainda mais sobrecarrega-
dos em suas atividades,
por isso temos consegui-
do algumas alternativas
que vão desde a mudan-
ça no horário, até os sá-

bados alternados. Essas
ações não estão sendo
suficientes pelo que o
mercado exige hoje, e
além disso há o proble-
ma com a falta de peças.

Com os novos investi-
mentos que estão sendo
feitos na fábrica e com
as novas contratações
que estão sendo anun-
ciadas estamos perto de
garantir que haverá o
aumento da produção,
sem prejuízo para os tra-
balhadores.
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CARESE

O Sindicato continua
recebendo denúncias so-
bre a forma de tratamen-
to que algumas chefias
estão dando aos traba-
lhadores da empresa Ca-
rese. Tais denúncias já foi
tema de discussão com a
direção da empresa e
seus supervisores. Mas
parece que ficou só na
promessa, nenhuma pro-
vidência foi tomada.

O QUE O SINDICATO
PODE FAZER?

- Primeiramente, o tra-

Suspeita de assédio moral
balhador que for mal tra-
tado ou passar por cons-
trangimento deve procu-
rar o sindicato imediata-
mente. Será aberto pro-
cesso de assédio moral
contra a pessoa que usar
da agressão, seja ela fí-
sica ou verbal. Ou po-
derão ser reunidos os tra-
balhadores da empresa
para que juntos com o
sindicato decidam por
uma ação mais ofensiva
contra esses maus chefes.

O QUE É ASSÉDIO

MORAL?
É a exposição dos tra-

balhadores e trabalhado-
ras a situações humilhan-
tes e constrangedoras, re-
petitivas e prolongadas
durante a jornada de tra-
balho e no exercício de
suas funções.

São mais comuns em re-
lações hierárquicas autoritá-
rias e assimétricas, em que
predominam condutas ne-
gativas, relações desumanas
e anti-éticas de longa dura-
ção, de um ou mais chefes
dirigida a um ou mais su-

bordi-nado(s), desestabili-
zando a relação da vítima
com o ambiente de traba-
lho e a organização.

Por ser algo privado,
a vítima precisa efetuar
esforços dobrados para
conseguir provar na jus-
tiça o que sofreu, mas é
possível conseguir provas
técnicas obtidas de docu-
mentos (atas de reunião, fi-
chas de acompanhamen-
to de desempenho, etc),
além de testemunhas idô-
neas para falar sobre o as-
sédio moral cometido.

Após muitos anos de
luta, este sindicato conse-
gui junto com os trabalha-
dores do Buy Off conse-
guiu negociar com o Con-
sórcio Modular e com a
Volkswagem uma condição
salarial melhor para os
companheiros dos módu-
los e terceiras.

Este trabalho foi feito
pelo sindicato e pela comis-
são de fábrica que juntos
conquistaram este resulta-
do positivo. É importante a
confiança dos companhei-
ros para que a cada novo
desafio novas conquistas
surjam para melhor a qua-
lidade de vida do trabalha-
dor metalúrgico.

BUY OFF Sindicato negocia acordo coletivo dos
trabalhadores da Racing

A direção do Sindi-
cato dos Metalúrgicos
está atenta aos direi-
tos dos trabalhadores e
já está negociando
com os representantes
da empresa Racing o
acordo coletivo 2008
dos seus funcionários.

A empresa está pres-
tando serviços na fábri-
ca da Volks em Resen-
de desde abril de 2008.

A pauta de reivindi-
cações dos trabalhado-
res já foi apresentada à
empresa e o sindicato
está aguardando para
iniciar as negociações.

O sindicato estará
trabalhando para ga-
rantir que os trabalha-
dores da empresa Ra-
cing sejam contemplado
com um acordo justo e
digno, garantindo todos

os direitos dos traba-
lhadores das demais
empresas prestadoras
de serviços da Volks.

Os trabalhadores da
empresa que tiverem al-
guma dúvida ou recla-
mação podem procurar
a sede do sindicato em
Resende, na rua Dr. Ta-
vares, n° 130, Centro -
Resende ou por telefone
3360 9895.

Pauta de reivindicações dos trabalhadores já foi entregue


