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Volta Redonda, 10/7/2013. Boletim nº 1025.

Ontem (9/7) o sindicato levou à votação
outra proposta apresentada pela Sankyu para
o Acordo Coletivo 2013/2014. Como já era de
se esperar, os trabalhadores rejeitaram mais uma
vez o que foi oferecido pela empresa, em uma
votação expressiva, na qual 87,14% dos
trabalhadores votaram NÃO a qualquer uma
das duas propostas apresentadas pela Sankyu.
O sindicato realiza as negociações com as
empresas dentro dos trâmites legais, dando
sempre plena liberdade de decisão aos
trabalhadores, através do escrutínio secreto.

As negociações continuam até o momento em
que a empresa diz que não pode oferecer nada
além. A partir daí, o trabalhador tem nas mãos uma
decisão mais importante ainda. A de aceitar o que
foi oferecido, ou de se articular para a greve. Para
que a greve seja legítima, é preciso passar por todos
os trâmites legais, sendo o primeiro a publicação
em jornal de um edital que convoca a “assembleia
com base na lei de greve”. Nesta assembleia
(votação), o trabalhador decide pela greve (ou não),
com essa decisão, a greve pode ser deflagrada a
partir de 48h após comunicação à empresa.

Atenção! Há pessoas que não tem nada a
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perder – como alguns aposentados – ligadas a
grupos radicais e oposicionistas, que estão
contaminando os trabalhadores e puxando greves
sem fundamentos legais, o que pode ocasionar
em demissões por justa causa. Essas pessoas não
estão em busca do melhor para o trabalhador,
querem somente fazer seu nome, usando os
trabalhadores como trampolim político, sem se
importar de fato com seus direitos e suas famílias.

A Sankyu já foi notificada da reprovação da
proposta. Temos agora que aguardar que a
empresa marque uma nova rodada de negociações
para que possamos avançar em busca de uma
proposta que seja satisfatória aos trabalhadores,
ou greve!. Veja o resultado da votação:

Total de Votos - 1081
NÃO - 942 votos
Proposta A (Sim) - 104
Proposta B (Sim) - 17

Brancos e nulos - 18 voto

O sindicato recebeu várias denúncias de
trabalhadores preocupados porque, a partir de
1º de julho, eles só poderiam fazer duas horas
extras por dia.

O sindicato informa que trata-se de uma
Ação Civil Pública (ACPU) proposta pelo
Ministério Público do Trabalho, que foi acatada
pela Justiça do Trabalho.

Assim, a justiça estabeleceu que, a partir de
1º de julho de 2013, todo trabalhador só poderá
fazer, no máximo, duas horas extras por dia, sob
pena de multa de R$ 5 mil por dia e por cada

trabalhador que fizer mais de duas horas diárias.
A CSN já recorreu no TRT, mas, enquanto não

sai o resultado do recurso, a Sankyu é obrigada
a cumprir a decisão por se tratar de tutela
antecipada. Ou seja, a decisão da juiza visa
resguardar direito que será definido
posteriormente.

Vale ressaltar que esta denúncia, que limitou
as horas-extras, foi feita por membros da oposição
sindical, que estão infiltrados junto aos
trabalhadores. Tanto na Sankyu, como na CSN,
logo teremos mais informações sobre este assunto.

Justiça limita horas extras na Sankyu
Decisão judicial estabeleceu que, desde 1º de julho, o trabalhador só pode fazer,

no máximo, duas horas extras diárias sob pena de multa


