MOSQUITINHO

OMC/CUT
Movimento CUTista de luta democrática, de massa e pela base

TRABALHADORES DO COMPLEXO FORD AINDA ESPERAM RESPOSTAS
Os trabalhadores até hoje esperam a resposta sobre o DSR. Segundo Dirigentes do Sindicato, o
desfecho deste benefício só dependia do retorno das atividades da Justiça do trabalho, pois o
Patronal tinha recorrido alegando que o calculo feito estava errado. Ou seja, o valor a ser pago está
muito alto. Então, o Sindicato está esperando o que para começar a cobrar um posicionamento
sobre o assunto?
A OMC junto ao trabalhador quer saber se os “manda Chuva” do Sindicato ainda vai utilizar o
argumento mesquinho em dizer que só terão direito ao DSR os trabalhadores sindicalizados?
PCS – quando um diretor fala sobre o assunto é só blá, blá, blá,... Não apresentam até o momento
uma definição palpável. O assunto se resume em alguns STEPS e ponto final, como se o
trabalhador não tivesse a capacidade de discutir sobre salário no qual recebe. Será que o STIM
quer realmente a nossa participação? Porque demora tanto?
Carga Horária – Nós exigimos resposta sobre jornada de trabalho na porta da fábrica.
Encavalamento de turno não é a
melhor saída para redução de
jornada, nem tão pouco para saúde
dos trabalhadores. As 40h semanas
sem redução de direitos é um
objetivo que deve ser alcançado. O
direito a saúde neste caso, está
sendo violado para quem defende
esse modelo nocivo.
Atenção
trabalhador:
devemos
pressionar a Direção do Sindicato
para dar explicação sobre o motivo
qual a negociação não andam!
Como será o período do carnaval?
Será férias ou folga? O que A DIREÇÃO do Sindicato irá barganhar desta vez?
Será que a desculpa é a saída da gerente da FORD?
Será que a direção tem algum impedimento e esta tendo problema para negociar?
Os Trabalhadores precisam de resposta urgente! Quem Quem Quem poderá dar essa informação?
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