ATÉ QUANDO????

Boletim Especial dezembro de 2010.

Será que algum dia a atual Direção Sindical (sob-judice) Vai fazer uma negociação Levando em conta os interesses dos trabalhadores?
Parece que não. Pois suas ações nos levam a essa conclusão, basta ver os últimos acontecimentos:
1.
Não cumpriu com a pauta de reivindicações da data base.
2.
Uma greve chamada “greve on line”, (novidades do mundo moderno?)
3.
Fomos penalizados com desconto salarial de parte dos dias parados
4.
O reajuste e abono só vieram por conta do sindicato de São Paulo (CUT)
5.
Está pautando a implicação de um falso (PCS).
6.
Agora esta tentando programar uma carga horária que só beneficiará a empresa, tirando o foco do que é maior o PCS.
7.
Por que será que esta direção sindical (sob judice) esta lutando? Perguntar não ofende!
Base de cálculo utilizado pela direção do sindicato (sob judice) para planos de “carros” e salários (segundo um trabalhador)
Fórmula da equação:
Seu salário (é a raiz quadrada de 30 ovos (R$ 5 reais) vezes 1quilo de farofa (R$ 5 reais) que é igual à compra de um carro
divida por 60 meses que é igual ao seu salário...
A OMC defende que faça uma assembléia em local que caibam todos os trabalhadores para reunir os três turnos e votar a carga
horária, pois, essa história de disse me disse sobre a “aprovação” não convence ninguém, a direção sindical esta totalmente
desacreditada, pois já faz o “joguinho de fofoca “desde muito tempo, por isso uma assembléia em um espaço que caiba todos (as) e lá
os presentes votam na proposta que lhes será de fato mais coerente.
Direção entenda, “o tempo dos bestas já passou” a base é madura e sabe o que é melhor. Esse horário grotesco e desumano não deve
ser aceito pela base. Se os diretores trabalhassem como deveriam, saberiam disso, mas eles acham que são direção de empresa e não
de sindicato. Andam pela fabrica de “cochichos” e demonstram uma extrema intimidade com a chefia sempre (quem não já presenciou
essa cena? e na maioria das vezes ao invés de ouvir e transmitir as necessidades e anseios dos trabalhadores faz o papel de
representantes de RH repetindo sempre o que a empresa quer como se fossem eles os representantes da empresa e não nosso de fato
isso enoja os trabalhadores.
A CIPA é de fato muito importante para o trabalhador. Sem a comissão de fabrica que nunca foi estabelecida é a CIPA, a única
forma dos trabalhadores poderem reivindicar suas necessidades e melhoria. Porque para alguns e não para todos, veja o material
dos dirigentes sindical e dos que estão próximos deles, Mais uma vez é um acaso, isso não deveria ser para todos uma vez que isso
caracteriza a utilização do dinheiro da entidade que é nosso!
Identifique e vote nos candidatos que representam o trabalhador que são da oposição ou que estão próximos aos trabalhadores.
Companheiros; vamos provar que nós sabemos escolher e sabemos o que é melhor para nós, vamos rejeitar a opressão exercida
pelas empresas e direção sindical que fica no jogo de empurra-empurra... Vote nos membros da oposição.
Alã Costa nº 29 (B. Shop tarde), Celso nº 09 (Montagem Qualidade manhã). Charles nº 21 (Estamparia manhã). Sergio
Sacramento nº 13 (Montagem Qualidade tarde), alem de outros companheiros (as) que por não podem se expor para não ser
retaliados.
A OMC gostaria de desejar a todos um feliz natal e um ano novo cheio de luz e paz, por que com os ganhos reais de 2010 não da
para muita coisa além de graça, luz e paz! E realmente como ouvimos dos diretores ao longo de 2010 que seria o ano de muitas
surpresas... Garantimos que todos os trabalhadores estão surpresos (não felizes, mas surpresos) com os acontecimentos do ultimo
ano e garantimos que não iremos (nem poderíamos...) esquecer das conquistas das empresas dos trabalhadores este ano.
Obrigada aos nossos colegas de trabalho por contribuírem com a construção de nosso informativo sempre, é assim que a
oposição existe unindo os trabalhadores

