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SAINT GOBAIN - CAMPANHA SALARIAL 2018

Após resultado negativo,
empresa reformula proposta

Trabalhadores da Saint Gobain rejei-
taram, mais uma vez, a proposta para
a renovação do acordo coletivo 2018/
19. Ao todo, foram 472 votos, sendo
que 325 rejeitaram a proposta, 146
disseram SIM, e 1 voto foi em branco.

Assim que tomaram conhecimento

do resultado, representantes da
empresa chamaram o sindicato para
retomar a negociação. Foram apre-
sentadas duas propostas e, mesmo
diante da insistência do sindicato
para que o reajuste chegasse a 2%,
a empresa alegou não ser possível.
E, por outro lado, houve melhoria no

Sindicato convoca trabalhadores para nova votação
amanhã (20/7), das 6h às 15h, na portaria da empresa

VEJA ABAIXO AS PROPOSTAS APRESENTADAS:

REAJUSTE SALARIAL: 1,69% para quem ganha salário até R$ 5 mil e 1% de reajuste para os
salários acima de R$ 5 mil;
PISO SALARIAL: R$ 1.400,00;
CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 330;
CARTÃO ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA: R$ 159,50, sem aumento na participação;
CARTÃO ALIMENTAÇÃO EXTRA de R$ 500, a ser pago no dia 1/8;
Não haverá repasse de 3,5% de reajuste da AMIL;
Adiantamento de 50% do PPR em cima de 2 salários ou R$ 3.758,14 (o que for maior), com
pagamento mínimo de R$ 1.879,07.

cartão alimentação e na cesta básica.
Caso uma das propostas for apro-
vada pelos trabalhadores será paga
de forma retroativa a maio.

O sindicato vai realizar nova votação
amanhã, dia 20/7, das 6h às 15h,
na portaria da empresa.

REAJUSTE SALARIAL: 1,69% para quem ganha salário até R$ 5 mil e 1% de reajuste para os
salários acima de R$ 5 mil;
PISO SALARIAL: R$ 1.400,00;
CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 350;
CARTÃO ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA: R$ 179,50, sem aumento na participação;
Não haverá repasse de 3,5% de reajuste da AMIL;
Adiantamento de 50% do PPR em cima de 2 salários ou R$ 3.758,14 (o que for maior), com
pagamento mínimo de R$ 1.879,07.

PROPOSTA “A”

PROPOSTA “B”

A empresa informou que, caso os trabalhadores rejeitem as duas propostas, serão pagos os 25% do PPR em cima
de 2 salários ou R$ 3.758,14, com o mínimo de R$ 939,54, de acordo com a 12ª cláusula do Acordo do PPR.


