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AUTOMÓVEIS MONTADORAS VÃO PARAR ATIVIDADES PARA ENFRENTAR PANDEMIA

Por coronavírus, Volks
e Ford suspendem
produção no Brasil
Produção em Taubaté nas montadoras
vai parar por um período de até três
semanas; trabalhador sairá em férias
taubaté
Xandu Alves
@xandualves10

Duas das maiores montadoras do país, a Volkswagen e
a Ford anunciaram que vão
suspender a produção em
suas fábricas no Brasil, incluindo a de Taubaté. A Ford
ainda vai parar a unidade de
Pacheco, na Argentina.
Ambas informaram que a
medida começa a valer em
23 de março e visa preservar
a saúde de seus empregados
e familiares, em decorrência
do avanço do coronavírus.
Na Volks, a suspensão será

Divulgação

Paralisado. Ford suspenderá a
sua produção em Taubaté

por três semanas, como informou a montadora.
Até 30 de março, os empregados da área administrativa
continuam em trabalho remoto e os empregados da produção, em folgas administradas
por banco de horas.
A partir de 31 de março, os
empregados estarão em férias
coletivas por duas semanas.
A fábrica de Taubaté da Ford
tem retomada das atividades
programada para 13 de abril,
após o período de 22 dias de
férias coletivas.
Segundo a Ford, o objetivo
é manter os funcionários em
segurança e ajudar a limitar a
propagação do vírus, além de
ajustar os volumes de produção à redução na demanda.
Em São José dos Campos, a
General Motors também deve
conceder férias coletivas a trabalhadores em razão da pandemia de coronavírus.
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MONTADORA EMPRESA HAVIA DEMITIDO 70 EM JACAREÍ

Com cortes suspensos,
Caoa Chery vai colocar
empregado em lay-off
CONFLITO. A montadora
Caoa Chery vai reverter a demissão de 70 trabalhadores
da fábrica de Jacareí e colocar os funcionários da produção em lay-off por até três
meses, segundo informou o
Sindicato dos Metalúrgicos
de São José dos Campos.
Sindicalistas e dirigentes
da montadora estiveram reunidos na tarde desta quintafeira após um dia de greve na
fábrica.
Os trabalhadores cruzaram
os braços logo após a empresa anunciar a demissão de
59 trabalhadores e o fechamento da Powertrain, que
produzia motores, na última
quarta-feira.
Segundo Guirá Borba, diretor do sindicato, o lay-off
(suspensão temporária dos
contratos de trabalho) deverá abranger cerca de 300 trabalhadores da produção.
No setor administrativo,
a maioria dos funcionários
segue em home office para
evitar a disseminação do coronavírus.

Roosevelt Cassio

Greve. Trabalhadores da Caoa
Chery param contra demissões

“Foi uma vitória para os trabalhadores. Evitou-se que pais
de família perdessem o emprego”, disse Borba.
Segundo o sindicalista, o período em lay-off será de 1º de
abril a 30 de junho, podendo
ser prorrogado por igual período. “Os salários e os benefícios serão mantidos nesse
período”, afirmou Borba.
Procurada, a Caoa Chery
confirmou a reversão e o lay
-off na fábrica de Jacareí.

.

