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SAINT GOBAIN | ACORDO COLETIVO 2020/2021 E PPR

Proposta para o ACT e PPR foi
rejeitada pelos trabalhadores

79,26% deixam claro o nível de
insatisfação no chão da fábrica

VEJA ABAIXO O RESULTADO:

NÃO = 432 votos
SIM = 109 votos

BRANCOS = 2 votos
NULOS = 2 votos

TOTAL = 545 votos

Trabalhadores da Saint Gobain
que participaram da votação rea-
lizada nesta quinta-feira, dia 30,
rejeitaram a proposta da empresa
para o Acordo Coletivo de Traba-
lho 2020/21 e do PPR, deixando
claro o nível de insatisfação no
chão da fábrica.

Funcionando a todo vapor, a em-
presa não parou em momento al-
gum nesse período de pandemia,
ignorando os fatores de risco, e
vem cobrando de seus trabalhado-
res o cumprimento de jornadas ex-
cessivas, inclusive com horas ex-
tras. O que só prova a sua falta de
valorização no empenho e sacrifí-
cio de seus funcionários.

O Sindicato dos Metalúrgicos rei-
vindicou reajuste pelo INPC - cal-
culado em somente 2,46% -, car-
tão alimentação mensal de R$ 1
mil para compensar este baixo ín-
dice de reajuste, e que realmente
corresponda a atual necessidade
dos trabalhadores. Além disso, os
funcionários estão pleiteando um
percentual maior sobre o valor de
adiantamento do PPR, que está
oferecendo somente 10%, mesmo
ciente do momento de crise na vida
e no enfrentamento da pandemia.

Sabe-se que a campanha salarial

é o momento único para reivindi-
car melhorias nos benefícios e o seu
resultado se reflete no nível de sa-
tisfação no ambiente de trabalho.
Quando o trabalhador se sente va-
lorizado, com condições dignas de
trabalho para o sustendo da famí-
lia, sem dúvida, ele produz muito
mais ainda.

Portanto, a direção do sindicato
orienta os trabalhadores a dizer
NÃO até que a Saint Gobain faça

uma proposta digna e justa, de
acordo com o empenho e o resul-
tado na produção.

Quanto a plataforma digital uti-
lizada no processo de votação, o
sindicato assegura a todos que
trata-se de um sistema totalmen-
te idôneo, onde nem mesmo o
Sindicato dos Metalúrgicos pos-
sui informações de banco de da-
dos dos trabalhadores, quanto
menos a empresa.


