
CESTA
BÁSICA

Após seis meses da conquista da cesta básica (nossa feira), a empresa 
não vem colocando em prática  o fornecimento dos produtos da cesta no 
valor de R$ 120. Percebemos que ainda tem muito o que melhorar, como 
manter o padrão dos produtos no tipo A. Devido à distância com que é 
preciso caminhar com as cestas nos ombros, o Sindicato tomou 
conhecimento de trabalhadores lesionados, além da dificuldade de 
locomoção, como as grávidas. Queremos que a FCA entregue as cestas 
nas residências ou disponibilize o cartão alimentação. «No próximo dia 23 
de junho, trataremos sobre o assunto com a participação da FCA.

ASSÉDIO MORAL E PERSEGUIÇÃO SÃO AS MARCAS DO 
POLO AUTOMOTIVO / FCA JABOATÃO / MM CABO

Como de costume, as empresas do polo automotivo da Jeep vem constantemente praticando assédio aos 
trabalhadores e trabalhadoras, através de suas chefias, líderes, supervisores, gerentes. Pessoas 
despreparadas, desumanas e que não têm as mínimas condições para exercer cargos e postos que lidam 
com a sua principal riqueza, que são os trabalhadores.
Diante dessas situações, os trabalhadores vêm se sentindo oprimidos, desmotivados e humilhados 
constantemente, tendo a obrigação de produzir mais e com qualidade, tudo sob pressão, sendo obrigados, 
inclusive, a trabalhar aos sábados como hora extra, sob risco de demissão em caso de falta não justificada 
com declaração médica.
Membros da CIPA também têm sido hostilizados, com advertência e suspensão. De maneira recorrente, não 
pagam insalubridade, desvio e acúmulo de funções. Temos que dar um basta nessa situação, chega de 
humilhação! Queremos trabalhar com dignidade e respeito. 
Abuso sexual - O Sindmetal também tomou conhecimento, por meio de denúncia anônima, de que no polo 
automotivo estaria sendo praticado, por pessoas no cargo de liderança, assediando sexual contra 
trabalhadoras. O Sindicato irá buscar o diálogo com as empresas, e tomar as medidas necessárias para 
preservar a saúde e bem estar de todas. Caso seja necessário, acionaremos o Ministério Público.

Hermes Luiz
Novo representante do Polo 
Automotivo no Sindmetal.

A partir do dia 10 de agosto!

FALA PRESIDENTE
"É preciso a união dos trabalhadores para que nós 
possamos alcançar as conquistas, sabendo que 
teremos uma campanha salarial das mais difíceis dos 
últimos anos, devido à atual conjuntura. Precisamos 
como nunca da força do trabalhador junto ao 
Sindmetal!", HENRIQUE GOMES.
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