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Sindicato em defesa da
manutenção e geração

de empregos

CONSÓRCIO MODULAR VOLKS

Apesar das expectativas de reto-
mada do crescimento e desen-
volvimento econômico do país, a
instabilidade política vem, cada vez
mais, se acentuando e preocupando
diversos setores da indústria, entre
eles caminhões e ônibus.
Além das promessas geradas pelas
reformas, até agora, o país continua
atravessando uma retração econô-
mica que tem reduzido considera-
velmente o ritmo de retomada da
economia. Situação também agra-
vada com a crise política e econômica
da Argentina e a recente ameaça de
recessão em escala global, que já
afeta a Europa com uma perda de
40% de importação dos produtos
brasileiros.
Neste contexto, sabemos que as
empresas precisam reavaliar seu
negócio para se adequar a esta nova
realidade de baixa nas vendas, que
na Volks Caminhões e Ônibus tem
impactado na venda dos caminhões

extrapesados, causando grandes
volumes de estoque nos pátios da
fábrica.
Diante disso, no mês de setembro, a
linha 2 do TGX teve o seu volume de
produção reduzido. Mas para que isso
não se refletisse em cortes de postos
de trabalho, o sindicato conseguiu
negociar com a empresa o remane-
jamento dos metalúrgicos para
outras áreas de trabalho e a manu-
tenção dos empregos.
E, melhor ainda, após longa nego-
ciação entre sindicato, comissão de
fábrica e as empresas do Consórcio
Modular, ficou garantido que o prazo
dos contratos que  vencem no próxi-
mo dia em 3/10 se torne indetermi-
nado, a partir de 4/10, com a
efetivação de todos os trabalhadores.
Reforçamos nossa esperança de que
o Brasil volte a crescer e se de-
senvolver para que isso possa trazer
geração de empregos e melhorias
para todos.

Garantido o uso de bermuda
Em mais uma conquista, o sindicato
informa que, a partir do mês de
outubro, as empresas começarão a
distribuir bermudas para o trabalho,
em substituição ao uso da calça. Mas,
esclarecendo que o uso é opcional.
Entretanto, em algumas áreas com
atividades específicas, que são as
empresas AKC e Carese, que tem
exposição a riscos químicos e/ou

físicos, como manutenção, armação
e pintura, não será possível a
utilização de bermudas por motivos
de segurança. Ainda assim, caso
esses trabalhadores da AKC e
Carese venham fazer a sua opção
pela bermuda, as mesmas serão
entregues a partir de janeiro/2020,
mas, especificamente, para uti-
lização no trajeto.

Com a correria do dia a dia, é bastan-
te comum passar todo o expediente
sem ingerir nenhum tipo de líquido.
Permanecer muito tempo sem beber
água, no entanto, pode levar a um
quadro de desidratação, muitas
vezes imperceptível, que afetará sua
disposição, concentração e desempe-
nho no seu cotidiano.
A falta de água pode provocar uma
redução súbita de pressão e um
aumento do esforço cardiovascular.
Alguns sintomas comuns desse
quadro são dores de cabeça, cansaço
e diminuição da capacidade de
concentração. Portanto, PREVINA-
SE, BEBA ÁGUA!

A importância
do consumo

de Líquido no
ambiente de

trabalho

Por maioria absoluta, trabalha-
dores da manutenção de utilidades
da Leadec aprovaram a nova tabela
de turno, que será implantada a
partir do próximo dia 10/10.

Trabalhadores
aprovam nova

tabela de turno

LEADEC



Campeonato de futebol reúne
mais de 200 metalúrgicos

KROSCHU

A diretoria do sindicato comemorou
a oportunidade de confraternizar
com os trabalhadores da empresa
Kroschu, durante campeonato de
futebol, realizado no dia 14/9,
sabado, na área de lazer da Volks.
O evento reuniu em torno de 200
trabalhadores e seus familiares,
que passaram o dia em uma
divertida competição de futebol,
regado a churrasco e bebidas
geladas.
Na opinião do diretor Jovelino:
“você já se perguntou o que torna
uma empresa boa para se traba-
lhar? Seria o ambiente descolado
ou a flexibilidade de horário? Ou
quem sabe os benefícios corpora-
tivos? Bem, são vários os fatores
que constroem um bom ambiente
de trabalho, mas, certamente, além
das recompensas financeiras, um
ponto imprescindível para tornar a
empresa um local desejável para
estar é a valorização das pessoas”.
O time campeão foi o do Buy off, já
o vice campeão foi o time da linha
final e o terceiro lugar ficou com o
time do escritório.
O gol mais bonito foi de Weber
Rodrigues Júnior, enquanto o
artilheiro foi o Evandro Borges da
Silva e o melhor goleiro foi o
Rodrigo Luiz Vieira.


