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TRABALHADORES DA SBM

ASSEMBLÉIA HOJE, DE 6H ÀS 16H
VAMOS DEFINIR QUAL PROCEDIMENTO
DE NEGOCIAÇÃO DO PPR/2008
O Sindicato convoca os trabalhadores da SBM para votação nesta terça-feira (18),
por escrutínio secreto, para decidir qual será o procedimento de negociação do PPR que
será levado para a empresa:
Comissão de trabalhadores
ou Negociação Coletiva com
o Sindicato.
A votação será de 6h às
16h, com duas urnas, uma na
portaria principal da empresa
e outra na portaria da aciaria.
Por meio da Comissão,
os trabalhadores eleitos
não terão estabilidade no
emprego e, na maioria
das vezes, são pressionados e acabam aprovando
a proposta da empresa,
sem precisar levar para
assembléia de trabalhadores, como ocorreu no

acordo da PPR 2007.
Já por meio de Acordo Coletivo, conforme previsto no
Inciso II do Art. 2º da Lei
10.101, o Sindicato é que
negociará a PLR (PPR) e levará em assembléia para
apreciação dos trabalhadores que votarão se aceitam
ou não a proposta.
A SBM, de forma ilegal, não
observou o disposto no artigo
2º da Lei 10.101/2000, que determina de forma expressa que
o procedimento a ser definido
para negociação de PPR tem
que ser definido anteriormente pelas partes, em comum
acordo. Por impor a sua vontade de forma unilateral sem
ouvir os trabalhdores, a Justiça, conforme liminar já divulgada, cancelou a eleição feita
pela empresa.

A Lei 10.101/2000, em seu
artigo 2º estabelece o seguinte:” Art. 2o A participação nos
lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos
a seguir descritos, escolhidos
pelas partes de comum
acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também,
por um representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo
coletivo.”
A posição do Sindicato
é que a melhor forma de
negociação do PPR é por
meio do Sindicato, através
de Acordo Coletivo, e convoca os trabalhadores para
participarem da votação.

VAMOS PARA A VOTAÇÃO, DE 6H ÀS 16H.
AS URNAS ESTÃO NA PORTARIA PRINCIPAL
E NA PORTARIA DA ACIARIA DA SBM.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Confira o edital de convocação da assembléia para os trabalhadores da SBM, publicado no Jornal A Voz da Cidade.

NOTÍCIA

SINDICATO AMEAÇA
ENTRAR NA JUSTIÇA
CONTRA USO DE
BAFÔMETRO NA SBM
O jornal Aqui, edição n°
574, do dia 15 de março,
publicou uma matéria com o
presidente do Sindicato sobre
a utilização dos bafômetros
na empresa SBM.
Leia um trecho da matéria:
“O presidente do Sindicato,
inclusive, já enviou um ofício
para a direção da empresa
pedindo a suspensão da
medida e uma reunião urgente
para tratar do assunto. Caso
a empresa não atenda,
Renato ameaça entrar na
justiça para impedir os
procedimentos adotados pela
SBM. “Estamos aguardando
uma resposta. Se ela não se
pronunciar, vou acionar o
departamento jurídico do
Sindicato e entrar com um
processo contra a SBM”.
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