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NOVAS CONTRATAÇÕES

Volks abre novas
vagas de emprego

Direção do Sindicato dos
Metalúrgicos do Sul Flumi-
nense e a Comissão de Fábrica
se reuniram, ontem (30/10),
em São Paulo, com repre-
sentantes da Volks, durante o
anúncio da abertura de 350
novas vagas de empregos
para os metalúrgicos.

O anúncio foi feito por Roberto
Cortes, presidente e CEO, na
presença de Andreas Renschler,
CEO mundial do Grupo
Traton, e representantes do
sindicato.

Sindicato e Comissão de Fábrica da Volks
comemoram novas vagas com reabertura

do 2º turno na Volks de Resende

Campanha do
sindicato reuniu
mais R$ 5 mil

com venda da rifa

Ontem, dia 30/10, ocorreu o
sorteio dos prêmios da rifa
realizada pelo sindicato entre
os companheiros da fábrica
Volks para ajudar o tratamento
do filho do Jevanildo, que está
internado no Instituto Boldrini,
em Campinas.
O ganhador foi Lenival, da
Maxion, que levou um celular
Motorola e uma batedeira
Arno.
A direção do sindicato agra-
dece a todos os que parti-
ciparam, em especial, os
companheiros Osva ldo,
Paulão e Serjão, da empresa
AKC; e Ceará, André Beiço e
Lindilei, da Continetal.

Artur, filho do
Jevanildo, já pode

contar com as
contribuições do

metalúrgicos do Sul
Fluminense

O sindicato comemora essa
notícia como fruto da recu-
peração do mercado brasileiro
ao longo de 2018, já com
boas perspectivas para o
próximo ano.

Essas novas contratações
farão parte de um turno extra
de produção para a monta-
gem de chassis de ônibus e
de caminhões extrapesados.
Para isso, já em novembro,
as empresas do Consórcio,
parceiras de manufatura em
Resende, iniciarão as con-
tratações e treinamentos.



Alerta de segurança: antes de
iniciar suas atividades, faça

sua inspeção de rotina
As inspeções de segurança
tem como objetivo detectar
as possíveis causas que
possibilitem a ocorrência de
acidentes, visando tomar ou
propor medidas que eliminem
ou neutralizem os riscos de
acidentes de trabalho.

Portanto, antes de iniciar
suas atividades de trabalho,
faça sua inspeção de rotina
no seu equipamento.

Mantenha-se em segurança,
informe anormalidades e
condições inseguras.


