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Açovale: Uso de equipamento proibido causa 
danos ao trabalhador e ao meio ambiente

E nviamos um 
ofício para o 
representante 

da Açovale solici-
tando explicações 
sobre alguns pro-
blemas que nos foi 
relatado. 

As denúncias dão 
conta que há um 
excesso de horas 
extras, sem que o 
trabalhador tenha 
direito de receber, e 
a folga é quando o 
patrão quer. O pior é 
que obrigam a fa-
zer as horas extras, 
mesmo que o traba-
lhador tenha algum 
problema pessoal 
para resolver.

Outra reclama-
ção é que algumas 
pessoas se com-
portam como ver-

dadeiros carrascos, 
praticando Assédio 
Moral como se fosse 
a coisa mais normal 
do mundo. Até uso 
de palavrões, os 
trabalhadores são 
obrigados a ouvir.

Uma reclamação 
que teve bastante 
peso foi a respeito 
do uso de jato de 
areia, que inclusive 
é proibido por lei, e 
essa máquina polui 
não somente o am-
biente, mas causa 
danos à saúde dos 
trabalhadores. 

Como não for-
necem máscara, o 
peão tem que por 
um pano no rosto 
para se proteger.

A vizinhança toda 
sofre com essa situ-

ação. 
Como até o pre-

sente momento não 
se manifestaram, 
fizemos uma de-
núncia no setor de 
Planejamento, Urba-
nismo e Meio Am-
biente de Timóteo, 
no Conselho Muni-
cipal de Defesa do 

Meio Ambiente (Co-
dema), na Secretaria 
de Estado de Meio 
Ambiente e Desen-
volvimento Susten-
tável (Semad), no 
Ministério Público do 
Trabalho e na De-
legacia Regional do 
Ministério do Traba-
lho, em Ipatinga.

FALA AÍ
TRABALHADOR

VOCÊ PODE TRABALHAR 
COM JATO DE AREIA CARA DE 

PAU!
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Montadora demite 750 trabalhadores e lança pacote 2.0

Demissão em massa na Ford em São Bernardo do Campo

Até o final deste 
mês de julho, a 
Ford irá demitir 

750 trabalhadores. 
Os trabalhadores, 

juntamente com o 
Sindicato conseguiram 
garantir indenizações 
que visam minimizar 
os impactos negativos 
do fechamento da 
fábrica.

O pacote 2.0 faz 
parte do PDI (Plano de 
Demissão Incentivada) 
negociado entre Sindi-

cato e montadora.
O fechamento da 

unidade é um descum-
primento da respon-
sabilidade social da 
Ford, que, aguardou 
a aprovação do pro-
grama Rota 2030, que 
manteve incentivos 
para a abertura de 
fábricas na região 
Nordeste, o que be-
neficiou a planta da 
montadora em Cama-
çari, na Bahia.

Segundo especia-

listas, cerca de 100 mil 
pessoas serão afeta-
das diretamente. 

O Dieese calcu-
la que R$ 5 bilhões 
deixarão de ser mo-

vimentados em São 
Bernardo, já que a 
prefeitura e o gover-
no estadual também 
deixarão de arrecadar 
impostos.

CUT decide: 13 de agosto será Dia Nacional de luta 
contra reforma da Previdência

Para repetir as 
grandes mobi-
lizações que a 

CUT, demais centrais, 
UNE e movimentos 
sociais vêm fazendo 
desde abril contra a 
Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) 
nº 06/2019 e cortes 
na educação, a CUT 
decidiu se somar à 
mobilização da Con-
federação Nacional 
dos Trabalhadores da 
Educação (CNTE) no 
dia 13 de agosto, Dia 
Nacional de Mobili-
zação, Paralisações, 
Assembleias e Greves 

Contra a Reforma da 
Previdência, em Defe-
sa da Educação Públi-
ca e por Empregos.
     
Para fazer uma gran-
de mobilização no dia 
13 é preciso manter 
o ritmo de pressão 
nos parlamentares 
em suas bases, nos 
municípios onde eles 
moram e foram eleitos, 
nos aeroportos e no 

Congresso Nacional.

É preciso continuar 
intensificando a coleta 
de assinaturas para 
o abaixo-assinado 
contra a reforma da 
Previdência porque é 
uma ferramenta impor-
tante de diálogo com a 
população.

Nas conversas com a 
sociedade os dirigen-
tes e militantes não 
podem dizer apenas 
que a reforma da 
Previdência é ruim, 
tem de dar detalhes, 
exemplos de como 

as mudanças podem 
afetar a vida de cada 
um.

Há uma disposição 
dos parlamentares em 
votar a proposta de re-
forma da Previdência 
de Bolsonaro (PSL) 
entre os dias 5 e 8 
de agosto. A reforma 
precisa ser aprova-
da pela Câmara em 
dois turnos, antes de 
ir para o Senado. Na 
quarta-feira (10), foi 
aprovada em primeiro 
turno. O segundo tur-
no ficou para depois 
do recesso.

FORTALEÇA O 
METASITA!


