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SINDICATO DE TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DE BAURU, MATO GROSSO
DO SUL E MATO GROSSO FILIADO A CUT

Os patrões da Novoeste/ALLl e seus aliados estão gastando
saliva para convencer os ferroviários a autorizarem a
assinatura do acordo. se for bom para este tipo de patrão,
então é uma ruim para todos nós, os peões!
A diretoria da
NOVOESTE/ALL
está gastando uma
grana
danada
para colocar vários
diretores, analistas
e
supervisores
para percorrerem
nossa base, para
realizarem
reuniões com os
ferroviários e lhe convencer de que devem
votar autorizando a Diretoria do Sindicato a
assinar Acordo Coletivo.
No Mato Grosso do Sul o analista
Danillo tentou constranger os diretores do
Sindicato dizendo que tinha informações de

que
a
categoria
aceitaria o resultado
das negociações. Se
alguém vendeu gato
por lebre para os
patrões, não discutiu
com os ferroviários.
Em Bauru hoje
(23/08) a Elisangela
Aparecida da Silva
de Curitiba e o
Gaspar, realizaram reunião com o pessoal de
tração,
pátio
e
os
mecânicos
da
mecanização, para tentar convencê-los de
que o a proposta da empresa deve ser aceita
pois, segundo eles é excelente para os
trabalhadores.

Ferroviário não se vende e não se rende
Todos os ferroviários conhecem as práticas desonestas dos patrões da NOVOESTE/ALL e
seus aliados. Concordar com a assinatura deste acordo como eles querem, é aplicar um veneno
nas próprias veias.
Se eles, os patrões e seus aliados estão se empenhando tanto para que a categoria decida
pela assinatura alguma coisa muito podre tem atrás disso, e com certeza vai feder dentro de
nossas casas.
Por isso companheiros, está correta a posição do Sindicato de encaminhar contra a
assinatura, e buscar a realização de Audiência no Ministério Público do Trabalho. Na frente dos
procuradores não tem como enrolar. Dizer ao contrário, sob qualquer argumento é tentar enganar
a categoria.
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