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Categorias unidas e mobilizadas contra a prepotência
do presidente Jalmei e do prefeito Udo Dohler

Na última sexta, dia 28, ocorreu uma rodada de negociação com a diretoria da CAJ. Quando esperávamos um 
avanço no ACT, baseado na pauta resumida dos sindicatos, protocolada no dia 11 de julho, o presidente ofertou 
na mesa a mesma proposta �nanceira da rodada anterior, ou seja, uma AFRONTA e uma PROVOCAÇÃO aos sindi-
catos, uma vez que cedemos em sete cláusulas e a empresa não cedeu numa, sequer.
É inaceitável que o presidente Jalmei, a diretoria, o conselho administrativo e o prefeito Udo tratem os emprega-
dos da Companhia dessa forma, com tanto descaso, numa desvalorização total. Justamente aqueles que são os 
responsáveis pelo desempenho da Companhia, que vive o melhor cenário de todos os tempos. Tanto a lucrativi-
dade quanto os investimentos nunca tiveram números tão bons.
Dada a intransigência da atual diretoria e o desrespeito para com os empregados, os sindicatos encaminharão um 
processo de greve inédito na história da Companhia.  
O presidente da CAJ, Jalmei, parece não acreditar na força das categorias e está tentando jogar com os sindicatos. 
Ou ele está tentando resolver ao seu modo essa questão ou está recebendo ordens do Prefeito Municipal.
Chegou o momento de mostrarmos nossa força e capacidade de organização para derrubar a arrogância do 
Presidente da Companhia e do Prefeito de Joinville.

No mesmo dia da negociação, os sindicatos - Sintraej, Senge e Sintec - organizaram uma mobilização na 
frente da Companhia, visando chamar a atenção da sociedade local perante esses desmandos absurdos da 
presidência e da prefeitura.

Vamos combater a politicagem e a gastança com propagandas desnecessárias.

Categorias ignoradas e desrespeitadas


