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Após o empate técnico (209 a 211
votos) na votação dos funcionários
da Saint Gobain sobre metas e
critérios do PPR, o sindicato
entendeu que não foi devidamente
esclarecido entre os trabalhadores o
programa negociado com a empresa,
já que não há prejuízo para o
trabalhador.
O que mudou foi o valor mínimo a
receber que passou a ser de R$
3.967,12. E a readequação de alguns
indicadores de tubos, com substi-
tuição do indicador de Mise ou Mille
por produtividade da metalurgia e a
inclusão do Imperfeições no Pátio. E
quanto a fundição e válvulas, houve
a inclusão do indicador de produção
mensal do pátio fundição e tubos
com flanges. E também a exclusão
dos indicadores de produtividade e

SAINT GOBAIN
Sindicato convoca para nova votação

sobre o PPR e sobre acordo coletivo

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.

As votações vão acontecer  na terça-feira, dia 16, das
6h30 às 15h, na portaria da empresa. PARTICIPE!

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 31/7;
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 AS PROPOSTAS:

qualidade do serviço On Time,
mantendo o indicador de RE.
O sindicato esclarece que, caso o
acordo do PPR não for aprovado, não
poderá ser pago o adiantamento do

PPR. Sem acordo do PPR não tem
como fazer o pagamento na data
prevista, que é 31 de julho.
A votação será na 3ª-feira, dia 16, das
6h30 às 15h, na portaria da empresa.



Centrais sindicais avaliam
ações em defesa da

aposentadoria
Dirigentes das Centrais
Sindicais se reuniram no
último dia 28, no Dieese, em
SP, para avaliar a arti-
culação parlamentar em
Brasília e definir os próximos
passos a fim de barrar a
aprovação da reforma da
Previdência.
ABAIXO-ASSINADO - É
necessário fortalecer em
todos os Estados a coleta de
assinaturas e entregar em
agosto o abaixo-assinado
em defesa da aposen-
tadoria. O documento será
entregue aos presidentes da
Câmara e do Senado.

AÇÃO - Dia 12/7 (hoje) foi
confirmado o Dia Nacional
de Mobilização em Defesa
da Previdência. O sindi-
calismo se somará aos
protestos já programados
pelos estudantes, liderados
pela UNE, para essa data.
Dois temas: contra a refor-
ma da Previdência e em
defesa da Educação
pública.
AGENDA:
12/7 - Apoiar, valorizar e
participar do Ato Nacional
dos estudantes durante o
Congresso da UNE, em

Brasília.
16/7 - Reunião das Centrais
Sindicais, no Dieese.
8/8 - Prazo para a entrega
dos abaixo-assinados na
sede nacional de cada
Central Sindical.
13/8 - Entrega do abaixo-
assinado das Centrais no
Congresso Nacional e apoio
à luta dos professores,
coordenada pela CNTE, no
dia 13 de agosto.
14/8 - Apoiar e participar da
Marcha das Margaridas,
também  em  Brasília.


