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Parece que a SBM estudou na cartilha do Arrocho Salarial. Em reunião realizada na
última quarta-feira (10) no Metalsul, a empresa novamente teve a coragem de oferecer
uma proposta muito aquém das expectativas dos trabalhadores.

A proposta anterior, de 80% do INPC, teve uma rejeição maciça de 93%. O trabalhador
já deu o seu recado e mostrou que está totalmente insatisfeito.

Agora, a SBM apresenta novamente na mesa de negociação somente o INPCsomente o INPCsomente o INPCsomente o INPCsomente o INPC
(5,83%)(5,83%)(5,83%)(5,83%)(5,83%), a partir de 1º de maio., a partir de 1º de maio., a partir de 1º de maio., a partir de 1º de maio., a partir de 1º de maio.

O sindicato não vai permitir que uma empresa como a SBM continue com a
sua política de exploração, por isso, o sindicato não aceitou a proposta de
reajuste de salário em apenas 5,83%. Se a SBM não voltar a negociar, trazendo
uma proposta que atenda as revindicações, vamos tomar medidas mais enérgicas.
Se quiser pagar pra ver, verá!

SBM
PROPÕE APENAS REAJUSTE DO INPC

No varejo da construção, as vendas  cresceram
4,5% em maio, em comparação com o mesmo mês
de 2008, sendo que as vendas de itens com IPI
reduzido registraram incremento de 10%, informa a
Associação Nacional dos Comerciantes de Material
de Construção (Anamaco), entidade que representa
138 mil lojas de de material de construção no país.
Com o aumento nas vendas de abril e maio, o setor
conseguiu anular a queda do início do ano e repetir
o desempenho dos cinco primeiros meses de 2008.
Para junho, a expectativa da entidade é de
crescimento de 8% nas vendas  em relação a junho
de 2008 e para o ano, expansão de 5%.
Fonte: Valor Econômico.

Bens de construção com corte
de IPI vendem até 10% mais NA MIRA DO SINDICATO

O sindicato tem recebido várias
denúncias dos trabalhadores sobre
irregularidades na SBM como: a má
qualidade da cesta básica,  falta de
manutenção no banheiro da KOCHI,
horário do café da manhã para o pessoal
do  zero hora, função não reconhecida na
GLD, entre outras irregularidades. O
sindicato entrará em contato com a
empresa e agendará uma reunião
especifícia, para tratar esses assuntos.
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