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Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Sankyu apresenta
nova proposta na

Gerência do Trabalho

Sindicato envia ofício à Sankyu

Volta Redonda, 31/03/2015. Boletim nº 1204.

Votação acontece nesta quinta-feira (2/4),
das 6h às 18h, na Praça Juarez Antunes

>>Confira os critérios no verso<<

Nesta segunda-feira, dia 30/3,
representantes do Sindicato dos
Metalúrgicos e da Sankyu se
reuniram na Gerência Regional
do Trabalho, na tentativa de
solucionar o impasse sobre o valor
da PLR 2014, a ser pago aos
trabalhadores.

Durante a mesa redonda, que
durou mais de sete horas, a
Sankyu demonstrou ao delegado
da Gerência Regional do
Trabalho (GRT), Luiz Felipe, as
condições do prévio balanço da
empresa em 2014, alegando um
prejuízo de R$ 7,5 milhões, e a
proposta feita ao Sindicato. O
sindicato, por sua vez, demostrou
ao delegado que a proposta foi
recusada pelos trabalhadores e

que, sem avanço, não teria outra
alternativa, a não ser a greve.

O delegado pediu para conversar
somente com os representantes da
empresa. Em seguida, o sindicato
defendeu que os trabalhadores
merecem uma PLR mais justa, pois
os fatores administrativos e
contábeis negativos da Sankyu
não são culpa dos funcionários.
O sindicato também colocou as
consequências de não ter avanço
nas propostas que levaria a
mobilização, conforme decisão
dos próprios trabalhadores.  

Por sua vez, o representante da
GRT apresentou as questões
legais de uma paralisação por
reinvindicação de PLR e suas
consequências. Ele fez um pedido

à empresa que fizesse um esforço
e reformulasse a proposta,
objetivando o avanço nos valores.

Diante disso, a Sankyu fez uma
nova proposta ao delegado que
foi prontamente passada ao
sindicato.

Embora não seja o ideal, o
sindicato entendeu que houve um
pequeno avanço em critérios e em
valores. Por essa razão, e a
pedido do delegado do GRT, o
sindicato colocará essa nova
proposta em votação nesta quinta-
feira (2/4), das 6h às 18h, na
Praça Juarez Antunes. Caso a
proposta seja aprovada, a
empresa garantiu que o
pagamento será feito no próximo
dia 10/4.

PLR DA SANKYU
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