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 Trabalhadores decidirão quem
negociará PLR da Sankyu:

Comissão ou Sindicato?
Os representantes da empresa Sankyu,

em reunião com o sindicato, comunicaram
que não reconhecem a votação realizada
pelo sindicato para a definição da forma
que será conduzida a negociação da PLR.
O sindicato e a empresa entraram em
acordo, o que resultará em mais uma
eleição para definir se a negociação deve
ser feita por meio de Comissão ou via
sindicato, através do acordo coletivo.

A votação será realizada no dia 9 de
abril, por escrutínio secreto, com urnas no
galpão do DMM e no Castelo D’água, no
horário de 7h30 às 17h48.

A apuração será realizada
imediatamente após o término da votação
no galpão do DMM.

A Sankyu tentou fazer uma eleição para
comissão de PLR de forma arbitrária e unilateral.
O Sindicato conseguiu suspender a eleição por
meio de uma liminar, pois a lei 10.101, no seu
artigo 2°, diz que o critério deverá ser escolhido
pelas partes, em comum acordo, que decidirão
pela negociação por meio de comissão ou pelo
sindicato através de acordo coletivo. O sindicato
realizou uma votação e mais de 90% dos
trabalhadores escolherem a negociação com o
sindicato em acordo coletivo. A empresa Sankyu
não reconheceu a votação.

Por que será que a Sankyu tem tanto medo
do Sindicato negociar a PLR?

Entenda o caso:
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A direção do Sindicato se reuniu, nos dias 28/03 e 4/
4, com os representantes da Sankyu para discutir o fim
do reconhecimento de firma em cartório dos atestados
médicos iguais ou superiores a 3 dias de afastamento.

Atendendo à reivindicação do sindicato, a empresa se
comprometeu em por fim a prática, que causava muitos
transtornos aos trabalhadores.

Sindicato põe fim ao
reconhecimento de
firma dos atestados
médicos
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O sindicato recebeu
várias denúncias do
desjejum oferecido pela

Sankyu. As reclamações
são quanto à qualidade

do pão que está sendo
servido. Na segunda-fei-
ra, dia 7, o pão estava

murcho e com bolores,

Desjejum da Sankyu
compromete saúde do

trabalhador
que são aquelas man-
chas cinza-esverdeadas,
que só aparecem em

pães velhos.
É o tipo de coisa que

não pode acontecer, já
que compromete a saú-
de dos trabalhadores,

que podem até ter uma

intoxicação alimentar.
Os trabalhadores têm
que ser tratados com

mais respeito e dignida-
de. O sindicato entrará

em contato com a dire-
ção da empresa para
que o problema não

volte a acontecer.

Temos que to-

mar cuidado com

os cipistas que já

estão aposenta-

dos, e que têm uma

relação muito es-

treita com a dire-

ção da empresa.

Alerta
de

perigo

Venha ao Sindicato:
Rua Gustavo Lira, 9 -

Centro - Volta Redonda ou
Acesse o site do sindicato:

www.sindmetalsf.org.br


