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Barra Mansa, 10/7/2019 - Boletim 1663.Informativo do Sindicato dos  Metalúrgicos do Sul Fluminense

Conforme reunião realizada com o
sindicato, a Saint Gobain apresentou
as alterações no PPR da Saint-
Gobain em 2019. Veja abaixo:

Valor mínimo de paga-mento
de PPR 2019: R$ 3.967,12.
Aumento de 5,6% em relação à
2018.

Readequação de alguns
indicadores setoriais:

TUBOS

Substituição do indicador de
Mise ou Mille por Produtividade
da Metalurgia;

Inclusão do indicador de Im-
perfeições no Pátio.

FUNDIÇÃO E VÁLVULAS

Inclusão do indicador de Pro-
dução Mensal Pátio Fundição e
Tubos c/ Flanges;

Readequação de alguns
indicadores globais: Exclusão
dos indicadores de Produtividade
e Qualidade do Serviço On Time,
permanecendo somente o
Indicador de RE.

O Sindicato dos Metalúrgicos do
Sul Fluminense convoca todos
os metalúrgicos  à votação, que
será nessa quinta-feira, dia 11/
7, das 6h30 às 15h, na portaria
da empresa.

SAINT GOBAIN - PPR

Amanhã, sindicato levará à
votação metas e critérios do PPR

Gerência de tubos

Fundição e válvulas

Para os trabalhadores administrativos (Engenharia, Recursos Humanos, Supply Chain,
EHS, Qualidade, Comercial e Financeira), a PPR será paga pela média dos setores
aferidos no programa, somado ao resultado da usina de Itaúna.
Valor mínimo de pagamento de PPR 2019: R$ 3.967,12, aumento de 5,6% em
relação à 2018. O valor mínimo de R$ 3.967,12 será pago quando o atingimento da
PPR for de 100%, podendo ser maior ou menor de acordo com o resultado atingido.



REAJUSTE SALARIAL: 5,07% (INPC pleno) nos salários
até R$ 4.000 e, a partir desse valor, será de 3%. Os
reajustes serão pagos retroativos a maio e creditado no
dia 31/7;
CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$ 360/mês, retroativo a maio.
E uma carga extra de R$ 200 a ser creditada também no
dia 31;
Congelamento das faixas de desconto da assistência médica
e cesta/cartão alimentação;
ADIANTAMENTO DE 50% DO VALOR DO PPR 2019, a
ser pago no próximo dia 31 de julho.

VEJA ABAIXO A NOVA PROPOSTA:

CAMPANHA SALARIAL 2019

Saint Gobain reformula sua
proposta para ACT 2019/2020
Sindicato vai realizar nova votação nessa sexta-feira, dia

12 de julho, das 6h30 às 15h, na portaria da empresa
Após o resultado da última votação,
com a rejeição dos trabalhadores à
proposta apresentada, o sindicato
retornou a mesa de negociação para
rediscutir melhorias com a empresa
para a renovação do Acordo Coletivo.

A empresa reformolou a proposta e o
sindicato levará à votação nessa sexta-
feira, dia 12, das 6h30 às 15h, na
portaria da empresa.

Os trabalhadores que pegam somente
o cartão alimentação receberão: R$
90, retroativo a maio + R$ 360 (valor
do cartão) + R$ 200, de carga extra.
Totalizando R$ 650. E os que
pegam cesta e o cartão receberão
R$ 479,50. A serem pagos dia 31/7.


