
No dia 7/2, a direção do Sindicato
dos Metalúrgicos participou da
divulgação dos resultados ano
2021 sobre a política de Segurança
do Trabalhador que vem sendo
aplicada dentro das estruturas da
Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Nas palavras do presidente Silvio
Campos: “É com grande satisfação
que esta diretoria do sindicato
parabeniza a equipe de Segurança
do Trabalho da Volkswagen Ca-
minhões e Ônibus, formada por
trabalhadores e trabalhadoras dos
módulos e das empresas terceiri-
zadas que prestam serviços no
interior da fábrica, pelo  excelente
desempenho e pelo resultado
favorável no controle de acidentes
nas estruturas da empresa”.

Esse início do ano, o avanço da
variante Ômicron, combinado com
outras doenças, causou  aumento
no adoecimento. Felizmente, não
está acompanhada no aumento da
mortalidade, devido à vacinação,
que agora incluí as crianças na
faixa etária de 5 a 11 anos.
Ao mesmo tempo, o próprio
período de festas favoreceu e
incentivou, de maneira
generalizada, encontros,
aglomerações, confraternizações,
visitas familiares, que facilitaram o
contágio, aumentando os casos de
doenças e sobrecarga no sistema
de saúde, cuja exigência dos
profissionais estão além de suas
forças e capacidades físicas e
emocionais.
Há, contraditoriamente, uma
sensação de relaxamento , mas
crescem as ameaças à saúde, com
uma verdadeira epidemia de casos
de afastamentos do ambiente de
trabalho.
O próprio movimento sindical é
tentado a agir presencialmente,
com direções dispondo-se a tomar
iniciativas que não seriam as mais
prudentes. Aperfeiçoando sua
capacidade de intervir através de
redes sociais, da comunicação
digital, a ação sindical pode
resolver o dilema entre agir e
aglomerar, mantendo a
mobilização e evitando a
proximidade pessoal.
Nas empresas, torna-se imperioso
o controle dos protocolos
sanitários e das orientações
técnicas, respeitando-se prazos de
afastamento. O avanço da
vacinação, a obediência aos
protocolos sanitários garantem
esse controle. Vamos permanecer
atentos, não é hora de relaxar!

Brasileiros vivem
um momento
estranho no país

Segundo a política da empresa, o
trabalho da equipe foi de grande
responsabilidade e de extrema
importância para a divulgação dos
conceitos relacionados a Prevenção
de Acidentes e ainda compactuar
com a conscientização da interde-
pendência, levando a segurança
como um  valor e  quebrando barrei-
ras quanto à falta de informação e
pré-conceitos relacionados a algu-
mas regras e procedimentos.

“Transformar a segurança em um
caminho sólido e eficaz é e será
prioridade da direção do sindicato.
Ultrapassando as fronteiras das
empresas e levando atitudes segu-
ras para a vida dos trabalhadores e
trabalhadoras e seus familiares”,
concluí Silvio.
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