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Trabalhadores sofrem Assédio Moral 
dentro da Açovale

Na  empre-
sa Açovale, 
localizada 

no Distrito Industrial 
de Timóteo, segundo 
informações extraofi-
ciais, tem uma pessoa 
que se acha a dona da 
cocada preta. Se acha 
a dona do pedaço. 

Ao que tudo indica, 
não consegue tra-
balhar com o que as 
empresas chamam de 
“gestão de pessoas”.

Arrogância e petulân-
cia é característica da 
sujeita.

A maior indignação é 
que vivemos em tem-
pos em que a huma-
nidade chega aos 350 
mil anos de existência 
e nos útlimos 50 mil 
anos, de aquisição 

de comportamento 
moderno, ainda tem 
gente que tem esse 
tipo de postura, e tem 
outros que permitem 
esse tipo de postura 
dentro da empresa.

EPI

Não bastasse o tra-
tamento inadequado 
dado aos trabalhado-
res e trabalhadoras, 
ainda tem o proble-
ma de fornecimento 
de Equipamento de 
Proteção Individual 
inapropriado para al-
guams funções, ou até 
mesmo o não forneci-
mento.

Só para se ter uma 
ideia, estão entregan-
do para os soldadores 
máscaras que não os 
protegem dos fumos 

metálicos.
Tem uma,  delta plus 
PFF2 que apesar de 
ter o CA 38504, esse 
tipo não possui filtro, 

Queria ver se fosse o 
dono ou a chefia que 
fosse fazer o serviço, 
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se teriam coragem de 
usar.

Esperamos que os 
problemas sejam 
corrigidos, e que os 
trabalhadores sejam 
tratados como seres 
humanos.

Companheiro/a,

Ajude no que 
você puder!

COM A PALAVRA O TRABALHADOR

AFERE
“Segundo informações 
que chegam ao Meta-
sita, já tem cerca de 
01 ano que a empresa 
AFERE de Cel. Fabri-
ciano, não deposita o 
FGTS para os funcio-
nários da empresa”.

LEGISLAÇÃO
Por lei, no início de 
cada mês, os patrões 
devem depositar em 
contas abertas na 

Caixa Econômica, em 
nome dos funcionários, 
o valor corresponden-
te a 8% do salário de 
cada funcionário.
O não recolhimento 
incide multa, juros, etc 
para o patrão.

METASITA
Vamos aguardar por 15 
dias, se a empresa não 
fizer a correção dos 
débitos, vamos tomar 
as medidas cabíveis.


