09 de junho de 2009

Depois da denúncia da crise da saúde na Areva Koblitz, outras broncas
(pra lá de pesadas) não param de ser vistas pelos “ureias secas”, ou seja, pela
peãozada que trabalha incansavelmente e ainda não é tratada com a dignidade que
uma empresa que se diz modelo de qualidade, deveria tratar seus trabalhadores.
E isto se faz uma verdade pelo fato de que algo bastante bisonho esta
ocorrendo com os trabalhadores da Areva. Imaginem um lugar onde muitos
trabalham bastante, para gerar bonificação para poucos lucraram com esse
trabalho. Pois é, a empresa está pagando bonificações por metas atingidas apenas
para um determinado grupinho, enquanto os “uréias secas” vêem seus bolsos

secos. Pelo fato de não receberam nada por terem suado a camisa para que as
metas da empresa sejam atingidas.
Tudo isso só demonstra o descaso que a diretoria da Areva Koblitz trata
seus trabalhadores.
Pensa que acabou por ai? Que nada, o histórico das broncas da empresa
continua. Antigamente, a empresa presenteava os funcionários com peixes para a
ceia da sexta-feira santa. E neste ano nem isso. Será que também vão cortar o
“milho” do São João. Ou pior, a diretoria da empresa está boatando que a crise
financeira internacional está chegando agora na Areva. O que é bastante
contraditório. Pois enquanto o resto do mundo está se livrando da crise, a Areva
Koblitz diz que se encontra entrando nela. Será que enquanto o mundo agonizava a
diretoria da empresa estava em outro planeta e agora que voltou quer oportunizar a
crise para sacrificar ainda mais os trabalhadores? Isso apenas mostra para todos,
que possivelmente a diretoria da empresa está querendo armar alguma situação
que venha a atingir negativamente os trabalhadores; e que vão usar da desculpa da
crise para fazer a peãozada pagar por uma conta que não é sua. Será que os “ureias
secas” servem apenas para garantir os ganhos dos patrões para depois serem
descartados ou menosprezados na hora de serem bonificados?
E as broncas ainda não pararam. Quem já ouviu falar da assombração olho
de vidro que assusta os trabalhadores da empresa durante as horas de trabalho.
Essa assombração tem causado terror e pânico quando só aparece para os “ureias
secas”, para torturá-los com o chicote das ameaças. Se já não fosse suficiente tudo
que já foi relatado no inicio deste informativo, esse ente diabólico teima em vagar
pela empresa a procura de alguém para aterrorizar com seus olhar de crueldade.
Mas zero bronca. Se o danado continuar assombrando os trabalhadores, o sindicato
e os cipeiros eleitos que são comprometidos com a peãozada (parabéns pela vitória
companheiros), estarão em alerta para enfrentar não só a olho de vidro, mas todos
os problemas que a Areva Koblitz possa trazer para a vida dos seus trabalhadores.
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