
Sindicato convoca
os trabalhadores a
permanecer unidos

e mobilizados

TERCEIRAS DA VOLKS CAMINHÕES

Os cuidados com a saúde vão mui-
to além das escolhas de um cardá-
pio saudável. O processo de
higienização das verduras, frutas e
legumes é uma etapa muito impor-
tante para isso.

Fazer a correta higienização dos ali-
mentos antes do preparo é essen-
cial, isso porque as hortaliças, fru-
tas e vegetais são produzidos no
meio ambiente e carregam bacté-
rias, vírus e parasitas. Por isso, é
fundamental checar o estado dos
alimentos no momento da compra.
Esses cuidados devem ser ainda
mais severos com relação à carne
bovina, frango e peixes. Segundo
a Organização Mundial da Saúde
(OMS), a intoxicação alimentar é
um problema mundial e crescente.
São 582 milhões de pessoas que
adoecem, e destas, 351 mil morrem
por ingestão de alimentos conta-
minados.

O infectologista Artur Timerman
alerta que “a contaminação por ali-
mentos pode causar mais de 200
tipos de doenças, desde diarreia
até câncer. Os principais agentes
de transmissão são a salmonella
typhi, e.coli e o novovírus. Há ain-
da riscos em alimentos de origem
animal crus, em frutas e vegetais
contaminados com fezes e em ma-
riscos com biotoxinas.

A conquista do abono de fim
de ano das empresas tercei-
ras da Volks caminhões e ôni-
bus tem uma importância
fundamental, que é a de va-
lorizar e reconhecer o esfor-
ço dos trabalhadores, princi-
palmente, nesse período de
pandemia enfrentado por
todo os brasileiros. Mas para
isso, é preciso que os traba-
lhadores estejam mobiliza-
dos e unidos para o fortale-
cimento da categoria
metalurgica para garantir
esse tão esperado benefício.

É fundamental que as em-
presas reconheçam a im-
portância da valorização da
mão de obra. É através de
ações como essa que é pos-
sível que as empresas esti-
mulam maior  compe-
titividade no mercado. E é
através desse entendimen-
to que é possível conquista
esse abono.

O sindicato entende que

essa conquista pode aconte-
cer sem maiores confrontos,
já que o que está sendo co-
brado é apenas o justo, que
esse abono do consórcio mo-
dular possa chegar a todos,
os trabalhadores  em geral.
E não somente às empresas
do consórcio modular Volks.

Enquanto persistir no patro-
nal a idéia de lucro a todo
custo, sem dar importância
a valorização do trabalha-
dor, o mundo continuará
cheio de confrontos e crises
financeiras.

Foi dado o pontapé inicial na
luta por essa conquista.
Sabe-se que a indústria au-
tomobilística tem bastante
“gordura pra queimar” e mui-
to a realizar.

Afinal, nas palavras do
direitor do sindicato: “Agora
é a hora! Só se conquista
mais,  quem se mobiliza
mais! Por isso, vamos pra
luta, companheiros”.

Saiba a
importância

da correta
higienização

dos alimentos
“Agora é a hora! Só se conquista
 mais, quem se mobiliza mais!”


