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Sankyu caloteira!
Sankyu insiste nas mentiras e no golpe contra os trabalhadores

Companheiros/as
Na reunião realizada dia 06/01, no Ministério do
Trabalho, a Sankyu insistiu no golpe contra os trabalhadores
tentando incluir no Acordo Coletivo cláusulas que não foram
votadas pelos metalúrgicos, como a questão do turno.
Os trabalhadores na assembleia do dia 30/12 votaram
no reajuste salarial, na PLR e na manutenção das cláusulas
do Acordo Coletivo e não votaram nas tabelas do turno e nas
cláusulas do Acordo de Turno, que é um acordo diferente.
O Acordo de Turno da Sankyu, assim como das
outras empreiteiras, é um Acordo separado e em nenhum
momento ele foi discutido na mesa de negociação da
Campanha Salarial, como pode ser comprovado pelas atas
das reuniões assinadas pela Sankyu e pelo Sindicato.
Por que a Sankyu não coloca no seu jornalzinho
mentiroso as cópias das atas de reunião de negociação
da Campanha Salarial assinadas pelo Atsushi e pelos
representantes do Sindicato? As atas mostram que em
nenhum momento o turno foi discutido nas reuniões. Tentar
forçar um Acordo com cláusulas que não foram discutidas e
não foram aprovadas pelos trabalhadores é uma clara tentativa
da Sankyu de retirar direitos dos trabalhadores na surdina de
forma vergonhosa. E isso o Sindicato jamais aceitará.
Além de campeã das denúncias de péssimas condições
de trabalho e de assédio e pressão da chefia a Sankyu agora é
a empresa campeã na cara de pau e nas mentiras.
O Sindicato se manteve firme e reafirmou: não

vamos assinar um Acordo com cláusulas embutidas que
não foram votadas pelos trabalhadores e que prejudicam
os metalúrgicos principalmente os que trabalham de turno.
Foi com essa prática que a antiga diretoria retirou vários
direitos dos trabalhadores. O Acordo que a empresa queria
que o Sindicato assinasse tem inclusive uma cláusula que
permite a empresa colocar o turno fixo a qualquer momento.
O Sindicato vai assinar o Acordo Coletivo sobre a
Campanha Salarial, que inclui o reajuste salarial e a PLR,
imediatamente após a Sankyu retirar as cláusulas que não
foram votadas pelos trabalhadores, como por exemplo, o
turno. O Sindicato agora é dos trabalhadores e quem decide
são os trabalhadores.
Já entramos com uma denúncia no Ministério
Público do Trabalho e estamos movendo ações judiciais
para exigir o pagamento imediato do que é devido e o
pagamento de multa aos trabalhadores pelos transtornos
gerados pelo atraso. Mas o mais importante agora é, junto
com essas ações judiciais, retomarmos nossa mobilização.
Precisamos mostrar para a empresa que essa tentativa de
golpe só nos uniu ainda mais. São muitos os trabalhadores
que já procuraram o Sindicato para fazermos uma paralisação
se a empresa insistir em não pagar o que deve.
Fique atento que a qualquer momento traremos
novas informações. Só no jornal do Sindicato você tem
informações confiáveis, os boatos espalhados pela chefia
na área são para confundir e enganar o trabalhador!

Participe das ações chamadas pelo sindicato.
Vamos juntos lutar pelo que é nosso! Exigimos o pagamento já!
Dia 08/01 tem reunião com a harsco para apresentar uma proposta

Após a rejeição da proposta na assembleia do
dia 30/12, foi realizada uma reunião de negociação da
Campanha Salarial com a Harsco no dia 06/01.
Na reunião, a Harsco sinalizou o aumento da PLR
e avanço em mais direitos. Uma nova reunião para que

a empresa apresente oficialmente uma nova proposta foi
agendada para o dia 08/01 às 16h00 e convocaremos
nova assembleia nos próximos dias. Você pode conferir a
proposta pelo site www.sindipa.org.br assim que a reunião
acabar. Seguimos firmes na luta!
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Veja abaixo a ata da última reunião de negociação da Campanha Salarial, realizada no dia 24/12, entre o
Sindicato e os representantes da Sankyu. Veja como em nenhum momento a Sankyu fala de turno na proposta.
Agora dá para ver bem claro a mentira da empresa.

