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REAJUSTEREAJUSTEREAJUSTEREAJUSTEREAJUSTE
SAINT GOBAINSAINT GOBAINSAINT GOBAINSAINT GOBAINSAINT GOBAIN

Podem ficar tranquilos que o sindicato não
vai permitir a perda de direitos, como cesta
básica e plano de saúde. Se  a greve for apro-
vada pela categoria, o sindicato poderá de-
flagrá-la somente 48 horas após notificação
à empresa, conforme determina a lei.

ANOANOANOANOANO

SaintSaintSaintSaintSaint
GobainGobainGobainGobainGobain

SBMSBMSBMSBMSBM

20072007200720072007 2008200820082008200820042004200420042004 20052005200520052005 20062006200620062006

Reajuste de
4,5% + abono

R$ 400,00

Reajuste de
4,5% + abono

R$ 400,00

Reajuste de
8% + abono

de R$ 600,00

Reajuste de
10% + abono
de R$ 700,00

Reajuste de
4,5% + abono
de R$ 750,00

Reajuste de
4,5% + abono
de R$ 750,00

Reajuste de
4,5% + abono
de R$ 900,00

Reajuste de
4,5% + abono
de R$ 900,00

Reajuste de
6,5% + abono

de R$ 1.200,00

Reajuste de
7% + abono

de R$ 1.000,00

INPCINPCINPCINPCINPC 5,6% 6,61% 3,34% 3,44% 5,9%

20092009200920092009

5,83%5,83%5,83%5,83%5,83%

Reajuste deReajuste deReajuste deReajuste deReajuste de
5,83% + abono5,83% + abono5,83% + abono5,83% + abono5,83% + abono
de R$ 750,00de R$ 750,00de R$ 750,00de R$ 750,00de R$ 750,00

Reajuste deReajuste deReajuste deReajuste deReajuste de
5,83% sem5,83% sem5,83% sem5,83% sem5,83% sem

abonoabonoabonoabonoabono

O sindicato está apresentando esse quadro para mostrar que os acordos destas duas empresas
sempre foram quase idênticos. Depois que a SBM importou a política de exploração da CSN , as
coisas estão no impasse.

A direção do sindica-
to foi participar da mesa
redonda na Delegacia
Regional do Trabalho
com uma postura con-
ciliatória e os represen-
tantes da Votorantim,

Mesa redonda na DRT
mais uma vez, desrespei-
tou a direção do sindi-
cato e os trabalhadores
da empresa e não mu-
daram uma proposta de
só dar INPC (5,83%).
Ontem (22) A direçãoOntem (22) A direçãoOntem (22) A direçãoOntem (22) A direçãoOntem (22) A direção

da Saint Gobain apre-da Saint Gobain apre-da Saint Gobain apre-da Saint Gobain apre-da Saint Gobain apre-
sentou uma nova pro-sentou uma nova pro-sentou uma nova pro-sentou uma nova pro-sentou uma nova pro-
posta com o INPC maisposta com o INPC maisposta com o INPC maisposta com o INPC maisposta com o INPC mais
um abono de R$um abono de R$um abono de R$um abono de R$um abono de R$
750,00, que deverá750,00, que deverá750,00, que deverá750,00, que deverá750,00, que deverá
ser recusada pelos tra-ser recusada pelos tra-ser recusada pelos tra-ser recusada pelos tra-ser recusada pelos tra-
balhadores.balhadores.balhadores.balhadores.balhadores. Portanto

companheiros, vamos vo-
tar pelo estado de greve
para que a direção da
SBM entenda que os tra-
balhadores e o sindicato
não aceitam essa propos-
ta indecente.

Em novembro vence o acordo do turno. Se os
trabalhadores aceitarem só o INPC agora, nas
negociações do acordo do turno a empresa virá
com a mesma história e não vai querer pagar
nada. Portanto, estado de greve já!

Alerta! Alerta!

REAJUSTEREAJUSTEREAJUSTEREAJUSTEREAJUSTE
SBMSBMSBMSBMSBM XXXXX


