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E AI, TUDO VAI FICAR ASSIM?
Não podemos aceitar mais esta Direção do Sindicato, chega de desculpas e de disse me disse!
A Diretoria demora de negociar, fica de olho na negociação dos metalúrgicos de outros estados, negocia mal e acha que fez um bom
negócio.
Comandaram uma greve de 13 dias, por um mísero reajuste salarial, além de só ter conseguido um abono graças á luta de sindicatos de
outros estados. Faltou competência nesta hora! Achando pouco, permitem sermos manipulados pelos patrões que diz de que
forma vai pagar, e descontar dos salários dos trabalhadores, permitindo ainda demissões de trabalhadores que tentam lutar
contra estas truculências, a prova da má negociação desta diretoria (sob-júdice), que se diz ter uma vasta experiência. E ai, os
trabalhadores perguntam vai ser sempre assim?
Precisamos ter consciência de que a direção oferece propostas, mas quem aceita somos nós e isso não tem sido respeitado! A atual
direção (sob judice) já vem com a receita pronta e quer nos fazer engolir. Cadê o respeito a nós trabalhadores? Somos nós os mais
interessados e somos nós quem menos sabemos, dizem que não aceitarão nada e na hora que vêem de lá pra cá já fecharam os
acordos que só beneficiam os patrões desconsideram os trabalhadores todo o tempo... CHEGA!
Nesse momento temos várias perguntas sem respostas!
Quando perguntamos ao RH das empresas, nos informam para procurar o sindicato que por sua vez não nos informa nada?

CHEGA! OS TRABALHADORES ESTÃO CANSADOS DE ESPERAR, QUEREMOS UMA DEFINIÇÃO JÁ! DO QUE NOS FOI
PROMETIDO.
Os trabalhadores querem saber:
Cadê o Plano de Cargos e Salários (PCS)?
Teremos redução de carga horária ou relocação de horário?
O “63” da qualidade que foi prometido para o dia 1º de novembro sai ou não sai? E se sair contemplará a todos?
Tem alguma possibilidade da PLR ser menos do que R$ 9.000,00? Mais a direção do STIM não nos prometeu que não aceitaria um valor menor que
esse?
Afinal de conta a direção (sob-judice) tem propostas ou respostas para nós dar ou não?
Por último as perguntas que não querem calar! Temos direção sindical ou Não? O sindicato é do trabalhador ou do parceiro do patão?
Perguntar não ofende...

Continuaremos a luta para que haja nova eleição conforme a decisão da justiça do trabalho de acordo o
conhecimento de todos os trabalhadores.

