
- Reajuste salarial – INPC + aumento real
- Piso salarial:

de R$ 700,00 para empresas com até 50 funcionários;
de R$ 800,00 para empresas com 51 a 380 funcionários;
de R$ 900,00 para empresas com 381 a 680 funcionários;
de R$ 1.100,00 para empresas com 681 ou mais empregados.

- Função igual, salário igual – O exercício de atividade profissional diversa da contratada
acarretará o pagamento da multa de 10% sobre a remuneração do empregado, sem excluir o
seu direito à equiparação salarial.
- Adicional de tempo de serviço – tendo como base o salário inicial da função, no percentual de 3% para cada triênio.
- PLR – O montante a ser distribuído será de R$ 800,00.
- Aumento da bonificação de férias para 50%
- Transformar cesta básica em ticket alimentação de R$ 250,00
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- Reajuste salarial – INPC + aumento real
- Piso salarial de R$ 1.100,00
- Função igual, salário igual – O exercício de atividade profissional
diversa da contratada acarretará o pagamento da multa de 10% sobre
a remuneração do empregado, sem excluir o seu direito à equiparação
salarial.
- Adicional de tempo de serviço – tendo como base o salário inicial da
função, no percentual de 3% para cada triênio.
- Aumento da bonificação de férias para 50%
- Transformar cesta básica em ticket alimentação de R$ 250,00
- Acabar com as horas extras a 25% nos horários de curso
- Revisão da tabela de turno de seis zero horas consecutivas

O Sindicato tem recebido diversas
denúncias dos trabalhadores da Saint
Gobain. Na área elétrica, por exemplo,
o supervisor e o técnico de execução
estão ameaçando os funcionários de
demissão e fazendo pressão psicológica.
Além disso, também chegaram
reclamações de assédio moral, incluindo
gritos e gestos ofensivos.

Na metalurgia, não há ventilação no
novo galpão, e a exposição à poeira é
muito grande. A Engenharia de
Segurança e Medicina da empresa ficou
de solucionar o problema, mas nada
foi feito até agora.

Por fim, o pessoal que sai de zero
hora tem se queixado da falta de água
quente nos chuveiros. A empresa tenta
justificar dizendo que isso acontece
devido à grande quantidade de
trabalhadores usando os chuveiros ao
mesmo tempo, mas isso não é desculpa.

O Sindicato espera que as situações
sejam resolvidas o quanto antes. Os
trabalhadores merecem respeito e
condições dignas de trabalho. E vale
lembrar: assédio moral é crime!

Atenção, trabalhadores da Saint Gobain!
Dia 2 de maio, a partir das 6h30, na portaria da empresa, será

realizada nova votação da proposta para renovação do acordo de
turno. Participe!

Sindicato inicia negociação com MetalSul
No último dia 26, foi realizada a primeira reunião com o MetalSul, para leitura e entendimento de

pauta. A próxima reunião será no dia 3 de maio, quando realmente daremos início às negociações.
Veja alguns dos itens da pauta:

Campanha Salarial da Votorantim
Nesta semana, iniciamos as

negociações com a Votorantim, que tem
sua campanha salarial não mais
vinculada ao MetalSul. O primeiro passo
foi a leitura da pauta de reivindicações,
e está marcada para o dia 2 de maio a

segunda rodada de negociação.
Esperamos que a empresa tenha a
sensibilidade para nos apresentar seu
posicionamento quanto a cada item da
pauta. Dentre outros, o Sindicato está
reivindicando os seguintes itens:

Denúncias na Saint Gobain




