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Conforme o combinado com os
metalúrgicos, logo após o tér-
mino da campanha salarial
2019, o sindicato iniciou as ins-
crições para a realização do 2ª
Campeonato de Truco, junto com
o festival de futebol, entre as
empresas ligadas ao Consórcio
Modular da Volks.

O Campeonato de Truco iniciará
às 9 horas e terá premiações e
troféus do primeiro ao quinto
lugar da dupla.

No ano passado, participaram
mais de 30 duplas e o sindicato
espera que esse número seja
superado esse ano.

As inscrições poderão ser feitas
até o dia 11/7, com os com-
panheiros: Edmilson Boca (Comis-
são de Fábrica), André Beiço e
Ceará (Kroschu), Carlos Henrique
Geleia, Tico e Paulão (AKC).

Além dos prêmios, será sorteada
entre os sindicalizados uma
MOTO ZERO KM e OUTROS
PRÊMIOS. SOMENTE PARA

Torneio de truco e
futebol do sindicato

será no dia 13/7

CONSÓRCIO MODULAR VOLKS

Inscrições poderão ser feitas
até a quinta-feira, dia 11/7

A direção do Sindicato dos
Metalúrgicos vem se empe-
nhando em fiscalizar e cobrar das
empresas do Consórcio Modular
o compromisso de criar políticas
de segurança no combate a
acidentes e doenças ocupa-
cionais.

A empresa deve cumprir o seu
papel, mas os trabalhadores
também tem que seguir as ori-
entações exigidas para a se-
gurança no desempenho de suas
atividades.

Para toda a função existe um
protocolo, que o trabalhador re-
cebe quando entra na empresa.
Entre elas: cumprir o padrão de
sua atividade e relatar as anor-
malidades ao líder imediato.

Esse protocólo é a principal
responsabilidade de cada
operador.

Além do papel de cada um, o
cipista também tem um papel
importante no dia-a-dia da
empresa para que seja evitado
consequências que comprome-
tam a rotina e a prática das
atividades dentro das empresas.

SEGURANÇA NÃO SE NEGOCIA,
MANTENHA-SE SEGURO!

Política de
segurança é
prioridade

para o
sindicato

SINDICALIZADOS, aproveite e
preencha a sua ficha de sin-
dicalização.

Os trabalhadores que quiserem
levar seus familiares, será ofere-
cida às crianças pipoca e algo-
dão doce.

1º LUGAR: R$ 2.000;
2º LUGAR: R$ 1.500;
3º LUGAR: R$ 1.200;
4º LUGAR: R$ 800;
5º LUGAR: R$ 500.

AS PREMIAÇÕES DAS
DUPLAS VENCEDORAS
PREVISTAS SERÃO:



IM
A

G
EM

 IL
U

ST
R

AT
IV

A


