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IndustriALL Global Union em solidariedade com trabalhadoras e 

trabalhadores na FORD no Brasil 
 
 
 
 
Prezados companheiros Paulo e Miguel, 
 
Em nome dos 50 milhões de trabalhadoras e trabalhadores nos setores de mineração, energia e 
manufatura em 140 países representados pelo IndustriALL Global Union, expresso o nosso 
integral apoio aos trabalhadores e trabalhadoras na FORD no Brasil na luta pela manutenção dos 
empregos e das unidades produtivas de Taubaté, Camaçari e Horizonte. 
 
O IndustriALL Global Union repudia veementemente a medida unilateral da empresa de encerrar 
as atividades no país sem dialogar com os representantes dos (as) trabalhadores (as) nem com 
os respectivos governos apesar de ter sido beneficiada com mais de 20 bilhões de reais em 
incentivos federias, estaduais e municipais ao longo de décadas. Essa postura inaceitável da 
direção da empresa está em flagrante violação ao Acordo Marco Global que ela assinou conosco 
em Abril de 2012. 
 
Este é mais um episódio lamentável da reestruturação da indústria automotiva no mundo, que já 
encerrou diversas fábricas. A Ford é mais uma empresa transnacional que se aproveita do quadro 
dramático da pandemia para acelerar seu processo de reestruturação, jogando as consequencias 
dos sucessivos erros em suas decisões estratégicas nas costas dos trabalhadores, suas famílias 
e comunidades no entorno. O fechamento destas plantas terá impactos desastrosos para o país 
muito além da perda de 5 mil empregos (as) diretos e cerca de 70 mil indiretos. 
 
Acabo de enviar uma carta ao Sr. Jim Farley, presidente da empresa (anexa) demandando que 
honre os acordos, reconsidere a decisão e se coloque em diálogo com os respectivos sindicatos 
para a busca de alternativas. 
 

http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/GFAs/Ford/gfa_ford.pdf


 
Reiteramos o nosso pleno apoio e solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras da FORD, 
bem como à luta da CNM/CUT, CNTM e dos Sindicatos dos Metalúrgicos de Taubaté, Camaçari 
e Horizonte em defesa do emprego e da classe trabalhadora. Iremos compartilhar esse chamado 
à solidariedade aos nossos sindicatos filiados nos diversos países, especialmente aqueles 
representando trabalhadores na Ford. 
 
Saudações solidárias,  
 

 
Valter Sanches 
Secretário Geral   


