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A Volks vai bem, mas
nem tudo são flores

Com uma produção
recorde de 796,9 mil veí-
culos, o grupo Volkswagen
no Brasil, a maior monta-
dora do país, registrou em
2007 um crescimento de
31,3% em relação a
2006. E, em uma parce-
ria, a Volkswagen Cami-
nhões terá até o início do
segundo semestre um cen-
tro logístico que servirá
para a pré-montagem e
operações de exportação
ao lado da fábrica de Re-

sende. E com 4,1 mil fun-
cionários, dos quais cerca
de 10% foram contratados
nos últimos meses por
conta do crescimento de
vendas, a Volks mantém
uma acirrada disputa com
a Mercedes-Benz pela li-
derança do mercado bra-
sileiro de caminhões.

A preocupação do
sindicato é que o regis-
tro de doenças ocupaci-
onais que deu um salto
nos últimos 11 meses e

cresceu 134%, na média.
Segundo matéria publi-
cada esta semana, no
Valor Econômico. As no-
tificações de doenças do
sistema osteomuscular,
nas quais se incluem as
lesões por esforço repe-
titivo (LER), aumentaram
512%, segundo o Minis-
tério da Previdência. A
impressionante variação
é creditada ao Nexo Téc-
nico Epidemiológico Pre-
videnciário, mecanismo

em vigor desde abril do
ano passado e que rela-
ciona determinada do-
ença às atividades pro-
fissionais nas quais ocor-
re com maior incidência.

O sindicato está
acompanhando de perto
a saúde do trabalhador
e espera que as empre-
sas levem em considera-
ção que ter recorde de
produção é importante,
desde que preservada a
saúde do trabalhador.

Trabalhadores aprovam proposta da
empresa sobre o Acordo Coletivo

PROJECTO

O s ind ica to apre-
sentou a proposta da
empresa aos trabalha-
dores que aprovaram
por maioria o  Acordo
Coletivo.

O principal avanço

neste acordo foi o de
que, além do reajuste
salarial do INPC mais
2% de aumento real, foi
o pagamento do abono
no valor de R$ 2.400 e
a PLR de R$ 2.100.

Empresa aencaminhou proposta ao sindicato
PÉROLA

NEGOCIAÇÃO NA AVAPE
Após os trabalhadores

terem rejeitado a propos-
ta, o sindicato e a comis-

são se  reunirão novamen-
te com a Avape  para dis-
cutir uma nova proposta.

PROGRAMAÇÃO
DO FERIADO

Até o momento, a in-
formação que o sindica-
to tem da Volks é que, nos
dias 19, 20 e 21 de abril,
não haverá produção.

E, no dia 23 (feria-
do) haverão atividades

normais na fábrica e os
trabalhadores recebe-
rão como hora extra.

Qualquer modifica-
ção, a empresa deverá
chamar o sindicato para
discutir a questão.

A empresa encami-
nhou a  proposta e o sin-
dicato colocará em vo-
tação na segunda-feira,
dia 14, a partir de 14h.
Veja a proposta:

Reajuste salar ial :Reajuste salar ial :Reajuste salar ial :Reajuste salar ial :Reajuste salar ial :
INPC mais 2% de au-
mento real;

PLPLPLPLPLR de R de R de R de R de 2008=R$2008=R$2008=R$2008=R$2008=R$
1.600,001.600,001.600,001.600,001.600,00

Forma de pagamento
da PLR: R$ 1.200,00 em
abril de 2008 e  R$ 400,00
em janeiro de 2009);

 PPPPPagamento da pri-agamento da pri-agamento da pri-agamento da pri-agamento da pri-
meira parcela do 13ºmeira parcela do 13ºmeira parcela do 13ºmeira parcela do 13ºmeira parcela do 13º
saláriosaláriosaláriosaláriosalário, a partir de ju-
nho de 2008 (opcional),

Abono pela jorna-Abono pela jorna-Abono pela jorna-Abono pela jorna-Abono pela jorna-
da de t rabalho= R$da de t rabalho= R$da de t rabalho= R$da de t rabalho= R$da de t rabalho= R$
2.000,00, 2.000,00, 2.000,00, 2.000,00, 2.000,00, sendo R$
1.000,00 do período
2009/2010 e R$ 1.000,00
do perídodo 2010/2011,
para pagamento em
abril de 2008.

E pagamento ante-pagamento ante-pagamento ante-pagamento ante-pagamento ante-
cipado de 10 sábadoscipado de 10 sábadoscipado de 10 sábadoscipado de 10 sábadoscipado de 10 sábados
de hora extra de hora extra de hora extra de hora extra de hora extra (opcional).


