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A Justiça do Trabalho concedeu na
última sexta-feira (5) uma liminar
suspendendo as demissões de fun-
cionários da Ford, da fábrica de
Camaçari, em Salvador (BA).

O juiz Leonardo de Moura
Landulfo, da 3ª Vara do Trabalho
de Camaçari, determinou que a
Ford não possa suspender o paga-
mento dos salários e das licenças
remuneradas dos trabalhadores,
durante as negociações entre a
empresa e os funcionários, en-
quanto os contratos de trabalho
estiverem vigorando.

De acordo com a decisão, a Ford
também não pode praticar “assé-
dio moral negocial, apresentando
ou oferecendo propostas ou valo-
res de forma individual aos traba-
lhadores, durante a negociação
coletiva, devendo, caso seja do seu
interesse, informar a coletividade
das tratativas através de comuni-
cados oficiais”.

Segundo o juiz, caso a liminar não
seja cumprida, poderá ser aplica-
da uma multa de R$ 1 milhão por
item descumprido, mais R$ 50 mil
por trabalhador atingido.

Notícia anônima, geralmente
maledicente, divulgada a respei-
to de alguém ou de algum acon-
tecimento, sem confirmação, não
deve ser levada em consideração
e nem muito menos ser passada
adiante, compartilhada  a outras
pessoas.

O Sindicato dos Metalúrgicos vem
através do seu boletim oficial in-
formar que as empresas ainda
não chamaram a sua diretoria
para negociar ou mesmo conver-
sar sobre a renovação dos acor-
dos coletivos, que estão com a
data de validade até abril de
2021. A JSL, por  exemplo, que tem
o seu acordo válido no período de
2020/2021, a direção do sindica-
to está se preparando para reno-
vação para 2021/2022.

Justiça proíbe
Ford de demitir
funcionários da

fábrica de Camaçari

A empresa GIGROUP está envian-
do seu novo representante, no
próximo dia 18/2, à fábrica para
reunir com a direção do sindicato.
O maior questionamento dos fun-
cionários é sobre o que vai acon-
tecer em 2021? Como serão as
vendas do setor em 2021? O que a
economia reserva para as empre-
sas e para os trabalhadores? Es-
sas são algumas das perguntas
que os trabalhadores fazem no
seu dia-dia.

Lembrando que a direção do sin-
dicato conta com o costumeiro
apoio de todos. “Vamos nos man-
ter confiantes de que podemos ter
um ano de 2021 melhor e conti-
nuar trabalhando com afinco de
sempre, tendo a confiança e espe-
rança de dias melhores”.


