
SAINT GOBAIN | ACORDO COLETIVO E PPR 2021/2022
Sindicato convoca à votação da

proposta para  renovação do
acordo coletivo e do PPR 2021/22

Representantes da Saint Gobain se reu-
niram, no dia 4/8, através de platafor-
ma digital, com a direção do sindicato
para negociação do Acordo Coletivo,
com data base em maio, e Programa
Participação dos Resultados 2021. Di-
ante do curto prazo para negociações,
a data base foi prorrogada até o próxi-
mo dia 5/9.

A empresa expôs a sua situação frente
ao mercado, ressaltando o atual cená-
rio e custos operacionais relacionados,
que continuam com aumento de ma-
téria prima. Outro argumento usado
foi a redução de equipe, realizada em
junho. Além da programação de férias
coletivas para as equipes da centrifu-
gação, pelo período de 9 a 30/8. Dian-
te disso, foi apresentada uma propos-
ta para negociação do acordo coletivo
e as metas para análise referente ao
PPR. (ver no verso)

Infelizmente, a empresa quer descon-
tar o seu prejuízo na conta do traba-
lhador, mas quando está prosperan-
do, como aconteceu, recentemente,
nem lembrou de valorizar os seus tra-
balhadores. E agora que enfrenta
tempos difíceis quer que os trabalha-
dores “paguem o pato”. Apesar dis-
so, a direção do sindicato vai levar à
votação nessa quarta-feira, dia 18/
8, através de plataforma digital
www.votasmc.com.br/saint, no ho-
rário das 6h às 17h.

A votação será digital em função da
pandemia, seguindo recomendação do
Ministério Público do Trabalho.

PARA VOTAR:

Acessar:  www.votasmc.com.br/saint
e d epois d igitar  seu CP F e a matrícula

VEJA A PROPOSTA DA EMPRESA:
- Reajuste salarial: 3,8% sobre os salário
- Reeajuste do Ticket Alimentação de 8,434%: R$ 450,00,
- Congelamento da tabela de desconto de Assistência Médica
e também o congelamento da tabela de descontos de cesta/
ticket alimentação.

PPR
- PPR = 2,0*(20+80)/100 = 2,0 salários ou R$ 4.370,00 pre-
valecendo o maior.
O valor de R$ 4.370,00 é utilizado como base de cálculo para o
número de salários atingido, caso o salário do trabalhador  seja
inferior a R$ 2.185,00.

A votação será na quarta-feira, dia 18/8, das 6h às
17h, através de plataforma digital. Participe!



Trabalhadores tem perguntado
qual a opinião do sindicato sobre
as medidas que as empresas vem
adotando medidas aos emprega-
dos que eventualmente venham
se recusar a tomar a vacina. Deter-
minando 100% da vacinação de
seus funcionários.

Para o sindicato, a vacinação é
questão de RESPONSABILIDADE!
E para  alertar todos sobre a obri-
gação de vacinar contra a Covid-
19. É fundamental que as empre-
sas estimulem  cumprimento do
Plano Nacional de Vacinação. Os
trabalhadores devem também co-
laborar com todas as medidas, que
incluí a vacinação como estratégia
de enfrentamento à Covid-19. Afi-
nal, a vontade individual não pode
sobrepor-se ao interesse coletivo,
não colocando os outros trabalha-
dores em risco e em contato dire-
to com pessoas infectadas, nem
muito menos a toda a sociedade.

Assim, todos devem se imunizar por
meio da vacinação e seguir a políti-
ca pública de saúde coletiva. Salvo
em situações excepcionais e plena-
mente justificadas mediante a au-
toridade médica do local de traba-
lho, como alergia aos componentes
da vacina, contraindicação médica,
estado de  gestação.

Portanto, a direção do sindicato
solicita que todos os trabalhado-
res sejam responsáveis consigo,
com sua família, com seus colegas
e com toda a sociedade.

Vacinação é
fundamental

para a retomada
da economia e

de nossas vidas

Veja abaixo, as metas para
análise referente ao Progra-

ma Participação dos
Resultados (PPR)


