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O terceiro turno de trabalho
na Volks agora é realidade
O terceiro turno de trabalho
na Volks agora é realidade

O presidente da Volks, Cortes, e o presi-
dente do sindicato, Renato Soares, anunci-
aram a implantação do 3º turno de traba-
lho na Volks Caminhões e ônibus

A Volks anunciou a geração de 1,3 mil novos postos de trabalho
para cumprir o terceiro turno na empresa, a partir setembro, em
Resende. A fábrica ficou paralisada durante trinta minutos para que
fosse dada a notícia diretamente aos trabalhadores, na presença da
direção do sindicato.

É a primeira vez que a empresa vai operar 24 horas, cinco dias
por semana. E a capacidade produtiva será ampliada em 40%.
Durante o discurso do presidente da empresa, foi ressaltado que
esta será a maior contratação em toda a história da indústria
brasileira de caminhões e ônibus. Além disso, foram sorteadas por
ele dez mini-computadores, 10 televisores 42 polegadas e mais um
carro da marca GOL, modelo lançado recentemente pela empresa.

Se a empresa tem uma visão somente de ampliar a produção,
para o sindicato a visão vai mais além. Para esta diretoria, a criação
do terceiro turno vem para diminuir a quantidade de horas extras,
geração de novos postos de trabalho e, principalmente, garantir a
melhora na qualidade de vida do trabalhador e de sua família. A
base do sindicato, que passou uma difícil situação na década de 90,
com alto índice de desemprego, inclusive com grande índice de evasão
dos trabalhadores para outras regiões, hoje, está vivendo uma
situação totalmente favorável. Somente no período de 2007 a 2008
a implantação do terceiro turno na Peugeot e demais empresas do
pólo automotivo, já geraram milhares de novos empregos para a
categoria metalúrgica e outras.

A atuação do sindicato tem sido a de não permitir que as condições
de trabalho sejam precarizadas. Ou melhor, que a política de
produção não ocorra a qualquer custo.


