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Dividir reponsabilidades
As negociações do Acordo Coletivo
estão paradas. Após duas vota-
ções, que apresentaram um índice
de rejeição muito grande, a em-
presa tem se colocado intransigente
para melhorar a proposta, alegando
que a situação ainda não permite
um aumento no seu custo fixo.

O sindicato tem acompanhado de
perto a situação das empresas da
região e feito algumas interven-
ções. No caso da Hyundai, que
nos dois primeiros meses do ano
manteve a produção parada, com
um grupo de trabalhadores afas-
tados no FAT, logo que houve um
sinal de melhora, a empresa, junto
com o sindicato, suspendeu o
acordo que previa a redução de
salário e jornada até o meio do ano.

Isso não significa que a situação já
está confortável já que a economia
do mercado ainda não garante
uma perspectiva totalmente po-
sitiva, com condições melhores
para os trabalhadores. E como esse
novo cenário, envolvendo crise
econômica e política, aquilo que
apontava, ainda que timidamente,
algum sinal de melhora, voltou a
estaca zero.

O sindicato tem a responsabili-
dade de manter uma política de
equilíbrio, em que os trabalha-
dores não tenham seus direitos
precarizados e as empresas se
mantenham de pé, com a manu-
tenção dos empregos. Esta dire-
toria garante que, no momento
em a economia estiver mais
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sólida, os trabalhadores podem ter
a certeza que este sindicato vai
buscar a recuperação dos salários
e a melhoria dos benefícios já
conquistados.

Neste momento, o acordo possível
é de garantir a reposição da in-
flação do período da data base,
com a aplicação do INPC pleno,
manutenção dos benefícios já
conquistados e a garantia do em-
prego. Jamais fugiremos da luta.
Mais do que ninguém, os traba-
lhadores conhecem a realidade do
chão da fábrica. Importante res-
saltar que a reponsabilidade é de
todos.

O sindicato continua aguardando
a empresa a apresentar nova
proposta.

Prioridade é garantir a reposição da inflação,
manutenção dos benefícios e os empregos


