DRH DO SESI/SENAI SOLTA CARTA PARA ASSUSTAR
PROFESSORES E OS SINDICATOS PERGUNTAM:

POR QUE SESI E SENAI SE ESCONDEM
NA HORA DA NEGOCIAÇÃO?
Nas semanas
emanas que antecederam a nossa
Assembleia de Campanha Salarial,
alarial, em 19/03,
foram realizadass quatro rodadas de
negociação entre os sindicatos e os enviados
do Sesi/Senai. Em nenhuma dessas reuniões, o
setor patronal quis discutir seriamente nossa
pauta de reivindicações, por um reajuste justo
e outras cláusulas. Enquanto isso, nas escolas,
aumentava
tava a pressão sobre os professores,
para impedir a sua organização.
Agora, um comunicado do DRH amplia a
pressão e tenta desqualificar os professores e
técnicos de ensino e a decisão soberana da
Assembleia
ssembleia que recusou a proposta patronal.
Nos dias que antecederam a Assembleia,
ssembleia, foi
constatada a pressão nas escolas pela
presença de professores que votassem a favor
dos patrões, em mais uma demonstração do
assédio a que eles são submetidos
diariamente.

Mas há coisas que o DRH não conta. Por
exemplo, que os professores pr
presentes à
Assembleia
embleia denunciaram a pressão nas
unidades do Sesi e do Senai e que ninguém
defendeu a oferta mesquinha do Sistema S.
A rejeição da proposta se deu de forma
unânime em todos os 26 sindicatos que
realizaram assembleia em 19/03, por uma razão
simples:
imples: a proposta patronal é injusta e
prejudicial aos professores. Ao invés de difundir
di
desinformação e medo, o Sesi e o Senai fariam
melhor se negociassem com seriedade.
A melhor resposta que daremos ao Sesi/Senai
é manter e ampliar nossa mobilização de
campanha.
A Fepesp e os seus sindicatos estiveram e
continuam dispostos a negociar com seriedade,
franqueza e altivez por um reajuste justo.

Pressionados, os professores optaram
por não comparecer maciçamente,
içamente, o
que não tira a legitimidade do voto
vo
daqueles que foram à Assembleia.
ssembleia. As
conversas nas unidades educacionais
refletem a unanimidade da rejeição da
proposta.

PROVA DE ASSÉDIO:
CARTA DO DRH TENTA DOBRAR O
PROFESSOR, MAS NÃO CONSEGUE
NOS ENGANAR.

