SAUDAÇÕES AOS QUE TEM CORAGEM

BAHIA

É HORA DE MUDAR.
ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E TRABALHO.
Mais uma vez, o Ramos acha que os
trabalhadores tem memória de passarinho, ou então tem a certeza que somos
burros de carroça que não conseguimos
enxergar o que acontece a nossa volta. Nas
eleições passadas o pé grande nos enganou
fazendo várias promessas.

A principal proposta foi a aquisição da Unidade
odontológica móvel, com um claro intuito de
enganar mais uma vez o trabalhador. Até adquiriu
e equipou o veículo, mas ficou nisso, passada as
eleições foi tudo deixado de lado. O carro está
parado na sede de praia do sindicato se
deteriorando por falta de uso e pelo ferrugem.
É assim que ele diz cuidar dos nossos bens? Esse
ano virão novas promessas e mais uma vez não
serão cumpridas.
Outra mentira é quando diz que nós, da Chapa 2, somos bancados pelos patrões. Ora, senhores, novamente
quer nos ofender achando que não raciocinamos. Se fossemos bancados pelos patrões teríamos outras
condições, além disso todos conhecem a história de luta do companheiro Adilson e pela sua posição
contrária aos desmandos do sindicato hoje dirigido pelo prepotente e incompetente Ramos, pois até hoje
pela manhã a convenção coletiva não havia sido aprovada. Estamos, sim, sendo apoiado pela Força
Sindical, que está nos dando todo o suporte.
Nada de estranho quanto a conduta do Ramos em relação ao trabalhador de Hotéis, Bares, restaurantes e
similares, pois ele tem a prática de maltratar os trabalhadores da categoria no Sindhoteis, sindicato que ele
pensa que é dono, basta ver o que ele faz de arbitrariedade lá: Demite o trabalhador e manda reclamar na
Justiça; demite o trabalhador que exige ticket refeição e quem consegue suportar os maus tratos recebe
salário mínimo ou o equivalente. Esse é o verdadeiro Ramos!

É HORA DE MUDAR.
ÉTICA, TRANSPARÊNCIA E TRABALHO.
Companheiros, dia 11 de agosto foi o dia dos trabalhadores hoteleiros e dia dos pais, mas o Ra-mos com sua
insensibilidade não colocou sequer uma faixa comemorativa, pois o foco é novamente enganar os
trabalhadores, assim, está aproveitando para fazer propaganda e tentar mais uma vez ganhar a eleição, fez até
sorteio de carro, beleza, entretanto, nos anos anteriores, o que sorteou? Todo ano que é véspera de eleição
temos bons sorteios, nos demais uma festa minguada. Temos sim que comemorar as grandes datas, tais como
o dia das mães, dos pais, das crianças e o dia do trabalhador com a mesma pujança e a mesma alegria.

ALGUMAS PROPOSTAS DA CHAPA 2
1 - Vamos ganhar essa eleição e vamos abrir mais uma sede de praia na linha verde, pois também
representamos aqueles trabalhadores que não têm condições de aproveitar nossa sede pela distancia e pelo
alto custo de deslocamento;
2 - Vamos colocar em funcionamento nossa unidade móvel, disponibilizar assessoria jurídica para todos os
nossos filiados gratuitamente e vamos abrir a sede de praia todos os dias;
3 - A categoria tem um salário de miséria por culpa desse presidente e o incompetente ainda colo-ca uma
mensalidade no valor de R$ 33,90 (trinta e três reis reais e noventa centavos) ou seja, quase 5% do menor piso,
um valor absurdo. Em nossa gestão vamos baixar para R$ 10,00 e conquistar e disponibilizar nossa sede para
mais filiados;
4 - Vamos alugar duas sub-sedes em bairros distintos onde teremos salão de beleza, barbeiro, faremos
homologações e em cada local teremos às 2ª, 4ª e 6ª advogados para atender nossos filiados gratuitamente.
Salvador é uma metrópole, é uma insensibilidade só termos uma sede para atender nosso trabalhador. Quanto
tempo perde um trabalhador para sair de Itapoã para nossa sede no 2 de julho? Vocês acreditam que os
funcionários do SINDHOTEIS ainda levam marmita para almoçar? São os boias frias do sindicato! Vocês
acreditam que o Ramos, presidente do sindicato, demite o funcionário e manda o mesmo dar queixa na justiça
do trabalho para receber sua rescisão?

O CARRASCO DO TRABALHADOR
O Ramos anda dizendo que minha chapa é do patrão, então, o que podemos dizer de um acordo deste; PISO A
– HOTEIS 5 ESTRELAS R$ 730,00; PISO B – HOTEIS 4 E 3 ESTRELAS R$ 705,00; PISO C – HOTEIS E
POUSADAS COM ATÉ 20 FUNCIONÁRIOS, BARES E RESTAURANTES R$ 685,00. QUE
VERGONHA SR. RAMOS, sem contar que em janeiro de 2014, com o reajuste do salário mínimo, o
trabalhador que esta no PISO B e C vai passar a receber um salário mínimo e, diga-se de passagem, é o pior
salário do nordeste. A minúscula cidade de Aracaju, com 600 mil habitantes, do tamanho de um bairro de
nossa cidade, além de pagar piso mínimo superior ao conseguido pelo incompetente do Ramos, conseguiu
para os demais trabalhadores reajuste de 7,5% e não os míseros 6,2%, sem contar que em Aracaju ainda tem
em sua convenção coletiva plano de saúde para os estabelecimentos acima de 10 trabalhadores, como
também ter as gorjetas pagas no contracheque por força da convenção coletiva de trabalho. Afinal de contas,
quem é do patrão? Eu que estou brigando para mudar essa realidade ou quem está no poder há 19 anos,
achatando nossos salários, sem qualquer ganhos para a categoria? A nossa data base é janeiro e o
incompetente só consegue fechar agora em setembro. Em Aracaju, a data base é maio e conseguem fechar no
mês de maio. Vamos fazer de nosso sindicato realmente um sindicato forte para negociar salários e não
migalhas!

VOTE CHAPA 2 - ADILSON PRESIDENTE

