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UM SINDICATO DE LUTA

Gerente Marcelo chega
para aterrorizar e assediar
Um descontrolado gerente de plataforma do Itaú,
Marcelo Alexandre Tavares Correia, aproveitou sua
primeira reunião com 12 gerentes na região para
assediá-los. O jagunço engravatado de banqueiro foi
logo dizendo que tinha muita gente rezando para que
ele não ficasse, porque quem não mostrar resultado é
rua. Para demonstrar suas atitudes truculentas e desumanas Marcelo já demitiu uma gerente que está em
tratamento por doença ocupacional adquirida pelo
excesso de metas.
Os funcionários não aguentam mais a insensatez
e atitudes brutais, que os leva a contrair doenças psicológicas, todos estão com o sistema nervoso abalado.
Na cabeça do descontrolado Marcelo, que disse
FIQUE ESPERTO
que toma remédios e não dorme e não aceita que os
MARCELO!
gerentes de Santos durmam tranqüilos com a posição, segundo ele, ridícula em que se encontram, os
trabalhadores não têm direito a estudar, lazer com a família ou fazerem o que quiserem
de suas vidas nas horas de folga. Todos têm que estar plugados 24h, sem dormir nem que
para isso tomem remédios como ele, para vender e engordar os cofres dos banqueiros. E
ameaça: eu sou pior que a antiga chefe!
Parece que Marcelo desconhece que a escravidão terminou em nosso País no século
retrasado. Para o carrasco motivação é sinônimo de chicote e desrespeito aos profissionais. Portanto, toda ação intempestiva, autoritária, nazista, torturadora terá uma reação dos
trabalhadores.
Os diretores do Sindicato ao invés de tomarem remédios como Marcelo indica, vão
sim tomar as medidas políticas e jurídicas cabíveis, além de preparar uma fórmula para
melhorar as condições de trabalho dos funcionários do Itaú e acabar com o assédio moral
do descontrolado Marcelo.
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