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Hoje, os trabalhadores
de todo o Brasil clamam
em uma só voz: “Redução
da jornada de trabalho
já!”. Nesta luta estarão
ocupando ruas e praças
junto às Centrais Sindi-
cais, protestando e exigin-

Redução da jornada de trabalho;
Reforma agrária e urbana;

Ratificação das Convenções 151 e 158 da OIT;
Fim do Superávit primário;

Por mais investimentos na saúde e educação.
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Os brasi-
leiros já se
acostumaram
a vivenciar
escândalos
na política.
E, infelizmen-
te, tudo ten-
de a acabar
em pizza.
Mas como
o povo é

mobilizado, estão sendo

programadas várias ma-
nifestações Fora Sarney
em capitais de diversos
estados do Brasil. É uma
espécie de manifestação
a favor da limpeza no
Senado, onde serão var-
ridos, além de muitos ca-
sos de corrupção, Nepo-
tismo, Atos secretos, cen-
sura e a manipulação
política contra investiga-
ções, entre outros.

Nos últimos dias têm
surgido vários artifícios
criativos para desviar a
atenção do povo para os
escândalos do Senado,
como a desculpa da Gri-
pe Suína e até uso de for-
ça abusiva para evitar
manifestos pacíficos no
Senado, mas o povo não
é bobo e continuará exi-
gindo a moralização do
Senado brasileiro.

do melhoria nas relações
de trabalho. As bandei-
ras de luta, infelizmente,
não são novas, mas ain-
da continuam sendo fun-
damentais para o avan-
ço na valorização dos tra-
balhadores e trabalhado-

ras brasileiras e na cons-
trução de um país mais
justo.

Sabe-se que para
avançar nessas lutas é
necessário ter mais orga-
nização, união e garra.
Afinal, o que estamos de-

fendendo é de interesse
do povo trabalhador. E é
por isso que neste dia, em
especial,  todos os traba-
lhadores devem se unir
para buscarmos mais va-
lorização na força de tra-
balho. Lutamos por:

Mais escândalos na política,
até quando?
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CONSÓRCIO MODULAR
Segundo semestre promete!
Se o primeiro semes-

tre de 2009 foi de muita
tensão em função da cri-
se, já o segundo semes-
tre tende a ser diferente.
Com a manutenção das
medidas econômicas
adotadas pelo governo
federal até o final do
ano, as empresas anun-
ciam aumentos no volu-
me de produção.

Aqui no Consórcio
Modular já se prevê um

aumento no volume de
produção a partir de se-
tembro deste ano. No iní-
cio do ano o programa
de produção era de
aproximadamente de
170 a 175 caminhões/
dia, agora já se fala em
torno de 198 caminhões/
dia. O saldo disso é que,
neste momento, acaba a
preocupação com a re-
dução de postos de tra-
balho (desemprego) e a

produção, que seria de
41 mil /ano, poderá che-
gar a 43 mil, elevando
o valor f inal da PLR.
Com este novo volume
de produção, o atual
quadro de funcionários
não é suficiente para
atender essa demanda o
que, com certeza, deve-
rá gerar horas extras.

Por outro lado, os
trabalhadores têm cinco
dias a serem pagos e que

também não é suficiente
para suprir a necessidade
da empresa. O sindicato,
já na próxima semana,
estará discutindo com as
empresas esse novo pro-
grama de produção dos
próximos meses. Pretende-
se que, a hora extra gera-
da não seja apenas para
pagar os dias devidos,
mas também que possa
colocar dinheiro no bolso
do trabalhador.

CONSTRUÇÃO DA
COBERTURA

REFORMA DO
BANHEIRO DO

BUY OFFEstá chegando os dias de chuva e até ago-
ra não se teve notícias da cobertura na por-
taria de entrada e saída dos trabalhadores
da fábrica. Já não bastam os transtornos que
os congestionamentos na roleta de acesso
têm causado aos funcionários, imagine em
dias de chuva? Com certeza boa coisa não
vai dar! Esperam-se providências urgentes,
ou... Enfim, quem avisa amigo é.

O banheiro do buy off tem sido motivos
de reclamação dos trabalhadores e o
sindicato já levou ao conhecimento dos
responsáveis para que seja providenciada
a reforma. Acredita-se que a reforma não
tenha sido afetada pela crise econômico-
mundial!

Conheçam algumas atitudes de assédio moral:
1 - Ignorar a presença do trabalhador(a);

2 - Gritar, ameaçar ou intimidar;

3 - Ameaçar e chantagear com a perda do emprego;

4 - Sobrecarregar de trabalho e dificultar as condições de sua execução;

5 - Não fornecer materiais e ferramentas adequadas ao trabalho;

6 - Ridicularizar o trabalhador(a) na frente dos demais;

7 - Desqualificação do trabalho feito; desvalorização generalizada;

8 - Condicionamento de um benefício à exigência de metas de produção;

9 -  Afirmar autoritariamente seu poder frente ao subordinado;

10 - Vigilância constante sobre o trabalho que está sendo feito;

11 - Marcação cerrada de saídas para o banheiro.

Aos desavisadas: Assédio moral é crime e
tem gerado ‘boas’ indenizações às vítimas


