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Votação é amanhã

Nas últimas semanas, os trabalha-
dores do turno tem sofrido pressões
através das inúmeras reuniões das
chefias da empresa, através de
boatos maldosos e mentirosos,
ameaças de implantação de um
turno fixo injusto, além da ameaça
do desemprego. E, com a direção
do sindicato não está sendo
diferente. O sindicato também tem
sofrido pressão por parte de alguns
segmentos da sociedade.

Na semana passada, o sindicato
decidiu convocar uma assembleia,
que aconteceu ontem, com a
intenção de fazer alguns esclare-
cimentos para os trabalhadores.
Em função da convocação, o
sindicato recebeu vários pedidos,
inclusive uma recomendação do
Ministério Público para que a as-
sembleia fosse suspensa e que não

TRABALHADOR É QUEM DECIDE!

fosse levada à votação nenhuma
proposta sobre o turno de reve-
zamento de 8 horas.

O sindicato informou aos que esta-
vam preocupados com a realização
da assembleia, que poderia ter
interferência da empresa, que todos
ficassem tranquilos já que o sindi-
cato estava tomando todas as pro-
vidências para que os trabalhadores
não ficassem expostos às câmeras
e aos olhares das chefias da em-
presa, através da votação por
aclamação.

Ao fazer os esclarecimentos devidos
e necessários aos trabalhadores, o
sindicato fez o  seguinte encami-
nhamento para a referida assem-
bleia: primeiramente, os trabalha-
dores foram questionados se esta-
vam de acordo com a implantação

do turno fixo, que a empresa está
ameaçando em implantar no
próximo dia 16/10. Por una-
nimidade, ficou claro que todos os
presentes são contra a implantação
do turno fixo. Em seguida, foram
consultados sobre a realização de
uma votação por escrutínio secreto,
a ser realizada na quarta feira, dia
11/10, na Praça Juarez Antunes,
quando será decidido se os
trabalhadores querem ouvir a
proposta da CSN, como alternativa
ao turno fixo. Ou se decidem por
uma greve em defesa da
manutenção do turno de 6 horas.

A direção do sindicato não está
medindo esforços, debatendo para
encontrar solução para combater os
malefícios que vem por ai com a
aprovação da reforma trabalhista.
Em momento algum, contou com
o apoio ou solidariedade daqueles
que se dizem defensores da “causa
operária”. E como se não bastasse
a pressão por parte da empresa, o
que vem sendo divulgados são
mentiras, calúnias e difamação. O
que nesse momento não soma e
nem contribui com nada na luta
pelos interesses dos empregos e
bem estar dos trabalhadores.

O compromisso da direção do
sindicato é com a verdade, doa
a quem doer!  E a decisão é dos
trabalhadores!  Portanto, a vota-
ção será amanhã (11), das 6h
às 18h30, na Praça Juarez
Antunes. Não deixe de decidir o
caminho a ser seguido!

Trabalhadores vão decidir o caminho a ser seguido. A votação será
nesta 4ª-feira (11), das 6h às 18h30, na Pça. Juarez Antunes

Assembleia que disse não ao turno fixo, imposto pela ao pessoal do turno


