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PLR: Bosch empurra Comissão
goela abaixo dos trabalhadores
Companheiros e Companheiras,
Na segunda-feira, dia 21/02, ocorreu a eleição para a comissão da PLR 2022.
Mais uma vez, a Bosch NÃO está acatando a decisão dos trabalhadores, pois cou nítido que estes não aceitam o atual modelo de
“negociação”.

O golpe está aí,
cai quem quer!

Não resta dúvida de que as comissões eleitas ao longo dos últimos 10 anos nunca representam de fato os trabalhadores, pois em
todos os anos nem sequer o direito de apresentar a proposta em assembleia para submetê-la à aprovação/reprovação do conjunto os
trabalhadores essa tal comissão teve.

Resultado mostra que
trabalhadores rejeitaram a eleição,
dizendo NÃO à comissão!
No dia 14/02, a Bosch publicou um
comunicado, convocando a eleição e
explicando as regras:
“Para que o processo seja validado, é necessário que 50% + 1 dos colaboradores da Bosch (CaP Industrial)
participem do processo de votação.”

No dia 22, a Bosch publicou
o resultado da eleição:
é necessário que 50% + 1 dos colaboradores da Bosch

Eleitores válidos: 2892
Votos contabilizados: 1325
% Votos válidos: 45,82%

Ou seja: a votação NÃO atingiu os 50% + 1 (quórum mínimo estabelecido pelos critérios da própria Bosch)

Dupla tentativa de golpe
Ao perceber que o critério do percentual mínimo estipulado pela própria
Bosch (50% + 1) não foi atingido, e que
perdeu a eleição, a empresa veio com um
critério “novo”.
A empresa que se diz “legalista”, depois do jogo encerrado, criou uma regra
exclusiva para dar o resultado positivo a
ela, decidindo arbitrariamente quem estava
“apto” a votar, e nessa baixaria toda excluiu
“da base os demitidos, afastados e colaboradores em férias”.
Ora, os trabalhadores demitidos já não

estavam mais na lista. E os trabalhadores
afastados e/ou em férias receberam o link
para votar, como é de direito, pois mesmo
estando afastados ou em férias não deixam de ser trabalhadores empregados pela
empresa, portanto, com direito à voto!
Tanto que receberam o link de votação
como ocorre em todas as votações virtuais.
O Sindicato informa a todos que no dia
22 noticou a Bosch e aguarda um posicionamento da empresa sobre esta conduta
discriminatória, golpista e vergonhosa da

Bosch através do HRL2-Ca – Relações Trabalhistas e Sindicais.

