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A diretoria do Sindicato dos Meta-
lúrgicos já vinha alertando aos com-
panheiros sobre a possibilidade de
ocorrer retaliações em cima dos
trabalhadores.

Vejam só a falta de responsabilidade
e respeito com a categoria. Tudo isso
devido a uma política oportunista
desses senhores, que se intitulam
“oposição”. Eles não representam
ninguém. São bons para isso,
conduzir todos para um caminho
errado e colocar pais de família em
situação de risco em seus empregos.
O sindicato reconhece a mobilização
dos trabalhadores, mas não os leva-
ria para um caminho pior.

Temos a responsabilidade de guiar
com clareza e não para uma escu-
ridão ou abismos.

O correto seria efetuar o ato
jurídico, conforme conversado
com os Srs. Edimar e Felipe, que
estiveram em reunião no sindi-
cato no último dia 7/4, na parte da
tarde (14h30). Nessa reunião, o
sindicato se colocou à disposição
dos mesmos para encaminhar o
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movimento, de forma que os
trabalhadores não sofressem ne-
nhuma retaliação por parte da
empresa, mas infelizmente não
houve entendimento por parte deles.

Para fazer um movimento de greve
dentro da legalidade, seria neces-
sário cumprir todos os requisitos
da Lei de Greve, esgotar todas pos-
sibilidade de negociação. E, se a
greve for aprovada em assem-
bleia, publicar edital de greve em

veículo de comunicação e seguir o
rito. Esse é o processo legal do ponto
de vista jurídico que o sindicato faria
à frente do movimento, sem expor
nenhum trabalhador e nem colocar
em risco o seu emprego.

O sindicato se compromete com os
trabalhadores demitidos, colo-
cando à disposição todo o depar-
tamento jurídico para atendi-
mento a quem foi retaliado por
esse movimento.

Hoje, aconteceu a reunião de enten-
dimento da pauta de reivindica-
ções, que, conforme tradição, foi
elaborada através de consulta aos
trabalhadores na base, através de
boletim de pesquisa elaborado pelo
sindicato. A pauta apresentada
abrange as reivindicações contidas
na proposta entregue pelo Sr.
Felipe e Sr. Edimar, no dia 7/4. A
reunião segue o tradicional calen-

dário de negociação para o acordo
coletivo, com data base de 1º de
maio. A empresa recebeu as reivin-
dicações dos trabalhadores e, junto
com o sindicato, revisou e debateu
todos os pontos apresentados.  A
próxima reunião será no dia 14/4.
Após a apresentação da pauta, os
representantes da empresa pedi-
ram um prazo até 5ª feira para
retornar à mesa de negociação.
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