
 O que todos esperam do seu 
sindicato, além da luta por melhores 
condições de trabalho e representa-
ção, é uma postura alicerçada nas boas 
práticas de gestão, transparência e 
ética.
 Infelizmente para alguns sindi-
catos a linha de atuação é aquela velha 
forma de fazer sindicalismo, de manei-
ra truculenta, impedindo o livre acesso 
daqueles que não aderem a movimen-
tos grevistas (greve é um direito e não 
uma obrigação/se todos aderirem melhor, mas há que se respeitar o direito constitucional do 
ir e vir) espalhando mentiras, tentando confundir as categorias, caracterizando desta forma 
prática anti sindical; é o que se pode observar no jornal (nº 1287) dos majoritários na matéria 
“PLR/2015/16 É PAGA AOS TRABALHADORES” publicado no último dia 15. 
 É preciso respeito ao artigo 8º (dos direitos sociais) da constituição, pois a�rmar que o 
acordo da PLR assinado com os sindicatos majoritários, vale para todos os trabalhadores é 
total falta de respeito aos demais sindicatos e demonstração de total despreparo e absoluta 
ignorância.
 Ai �ca a pergunta: que interesses espúrios estão por trás de tudo isto ou serão vassalos 
a mando de seu patrão ou é um toma lá da cá.
 Assim, a INTERSINDICAL espera que os responsáveis pela edição deste jornal sejam 
mais criteriosos e cautelosos na escolha das matérias veiculadas, a �m de evitar desgastes des-
necessários que só depõem contra o movimento sindical e fortalece o patrão.
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