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Quarta-feira  

 

 O programa semanal “Sindsep Entrevista”, apresenta nesta sexta 
(22/01/2021), o secretário de Política Sindical e Formação da Con-
dsef, Valter Cezar Dias Figueiredo, e o secretário de Finanças tam-
bém da Condsef, Pedro Armengol; na pauta as “Eleições na Câmara, 
ações sindicais e seus reflexos para os trabalhadores”. 
 O SINDSEP ENTREVISTA vai ao ar todas as sextas-feiras às 
10 da manhã e transmitido ao vivo pela página do Sindsep/MA no 
facebook.com/Sindsep.MA. 

“Sindsep Entrevista”  

SINTRASEP/VF empossa 
nova diretoria 

 

Os presidentes do Sin-
dsep/MA, Raimundo Pereira; e 
da CUT/MA Manoel Lages 
(Secretaria de Administração, 
Patrimônio e Finanças do Sin-
dsep/MA), participaram ontem, 
19, da posse da nova diretoria 
do Sindicato dos Trabalhadores 
e Servidores Públicos Munici-
pais de Vitorino Freitas.  

A cerimônia aconteceu no 
auditório Profª Marlene Jáco-
me, na sede no SINTRASEP/
VF e contou com a presença de 
servidores e autoridades. 

A profª Luciane Mari Sil-
va foi eleita pela grande maio-
ria dos filiados e terá como de-
safio dirigir o sindicato durante 
o triênio 2021/2023 e comandar 
a categoria em meio à maior 
crise sanitária dos últimos cem 
anos. 

“A eleição acabou e agora 
o que importa é organizar nossa 
categoria e buscar parcerias pa-
ra fortalecer a luta de classe”, 
disse a presidenta empossada. 

O presidente da CUT des-
tacou a importância e exemplo 
de democracia que o movimen-
to sindical está dando a nação.  
“Nesse momento em que o pre-
sidente da nação dá mostras de 
seu autoritarismo e desprezo 
pelas instituições democráticas, 
as companheiras e companhei-
ros do SINTRASEP/VF dão 
exemplo de gestão e respeito à 

democracia. Parabéns SIN-
TRASEP”, afirmou Manoel La-
ges. 

Já o presidente do Sin-
dsep/MA, Raimundo Pereira, 
chamou a atenção de todos para 
a importância de renovação no 
movimento sindical e destacou 
a necessidade de todos encam-
parem a luta contra a PEC 32 

que irá destruir os serviços pú-
blicos nas três esferas. “Fico 
muito alegre de ver que o mo-
vimento sindical aqui em Vito-
rino Freire está se renovando e 
mantendo a unidade em defesa 
de serviços públicos de quali-
dade e da valorização dos ser-
vidores”, disse Raimundo Pe-
reira. 

https://www.facebook.com/Sindsep.MA
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Ford pode ser acionada na justiça por danos à 
produção em cadeia no país 

 
O fechamento da Ford no 

Brasil ainda não é um assunto 
encerrado. A multinacional ame-
ricana pode ser acionada na justi-
ça caso for comprovado nas in-
vestigações do Ministério Público 
do Trabalho (MPT) que a ação da 
empresa causou danos na cadeia 
produtiva no país. 

Para contribuir com as in-
vestigações, representantes do 
Sindicato dos Metalúrgicos de 
Taubaté e Região (Sindmetau) 
participaram nesta terça-feira (19) 
de uma reunião virtual com pro-
curadores do Ministério Público 
do Trabalho (MPT) e apresenta-
ram dados sobre a situação dos 
trabalhadores e da Ford na cida-
de. As informações vão auxiliar 
em três inquéritos abertos contra 
a montadora para analisar a situa-
ção das plantas de Taubaté (SP), 
Camaçari (BA) e Horizonte (CE). 

O Sindmetau foi repre-
sentado na reunião por seu pre-
sidente, Claudio Batista da Sil-
va Junior, o Claudião, pelo co-
ordenador sindical na Ford, 
Sinvaldo Cruz, e pelo assessor 
jurídico do Sindicato, Isaac do 
Carmo. 

"Reforçamos para os pro-
curadores a posição do sindicato 
pela manutenção dos empregos 
na Ford em Taubaté com a conti-
nuidade das atividades da monta-
dora. Essa é uma luta de toda ci-
dade, porque a saída da Ford po-
de trazer um impacto gigantesco 
para as famílias e para economia 
de Taubaté", afirmou o presiden-
te do sindicato. 

A entidade pontou que a 
Ford é alvo de cerca de 280 pro-
cessos trabalhistas que envolvem 
um passivo consolidado que pode 
chegar a R$ 25, e ao mesmo tem-
po tem se beneficiado de incenti-
vos fiscais em nível estadual e 
municipal. Somente em Taubaté, 
foram concedidos R$ 4 milhões 
de isenções municipais nos últi-
mos cinco anos para a montadora 
norte-americana. 

O conjunto de informações 
apresentado pelo sindicato abran-
ge aspectos relacionados a acor-
dos trabalhistas firmados com a 
empresa - inclusive com garantia 
de estabilidade nos empregos até 
2021 -, os impactos socioeconô-
micos do fechamento da fábrica, 
processos trabalhistas em trami-

tação e benefícios fiscais ofere-
cidos pelo município nos últi-
mos cinco anos, além de uma 
agenda de mobilizações apro-
vada pelos trabalhadores. 

 
Impacto direto e indireto 

Entre as informações 
apresentadas pelo Sindicato ao 
MPT está um estudo feito pelo 
Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeco-
nômicos (Dieese). O levanta-
mento aponta um impacto de 
até 118,8 mil postos de trabalho 
no país com o encerramento da 
produção da Ford no país. 

O número envolve traba-
lhadores diretos, indiretos e os 
empregos induzidos em setores 
como comércio e serviços. O 
estudo do Dieese aponta ainda 
que o impacto sobre a renda 
dos trabalhadores na cadeia ex-
pandida da Ford atinge R$ 2,5 
bilhões. Já o impacto na econo-
mia de Taubaté, considerando 
apenas o 830 funcionários dire-
tos da fábrica, pode chegar a 
93,7 milhões ao ano, entre salá-
rios, PLR e abono. 

Fonte: CUT 

www.cut.org.br/editoria/coronavirus 

https://www.cut.org.br/editoria/coronavirus

