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Empresa apresenta nova

proposta para  renovação do
acordo coletivo e do PPR 2021

Após a recusa da proposta pe-
los trabalhadores da Saint
Gobain, no dia 18, represen-
tantes da empresa se reuni-
ram novamente com o sindi-
cato e apresentaram uma
nova proposta para renova-
ção do Acordo Coletivo e para
o Programa Participação dos
Resultados 2021.

Durante a reunião, o represen-
tante do sindicato argumentou
sobre a inflação galopante,
que vem afetando diretamen-
te  o custo de vida dos traba-
lhadores. Mas a empres insis-
tiu na sua situação, diante do
cenário atual e custos opera-
cionais. E infelizmente não hou-
ve  muito avanço.
Apesar disso, a direção do sin-
dicato vai levar à votação nes-
sa terça-feira, dia 31/8, através
da mesma plataforma digital
www.votasmc.com.br/saint, no
horário das 6h às 17h.

A direção do sindicato agrade-
ce  a confiança de todos e rea-
firma o seu compromisso de re-
alizar uma votação  digital segu-
ra, que vem garantindo e preser-
vando à saúde dos trabalhado-
res, neste período de pandemia,
seguindo recomendação da Or-
ganização Mundial da Saúde e
do Ministério Público.

PARA VOTAR:

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

VEJA A NOVA PROPOSTA:
- Reajuste salarial: 3,8% sobre os salários, retroa-
tivo a maio e 2,2% sobre os salários a partir de ja-
neiro/22;
- Reajuste do Ticket Alimentação de 10,84%: R$
460,00;
- Antecipação de 25% do PPR 2021, a ser pago em
17/9/21, considerando 2 salários ou R$ 4.370, pre-
valecendo o maior, sendo o mínimo de R$ 1.092,50;
- Congelamento da tabela de desconto de Assis-
tência Médica e também o congelamento da ta-
bela de descontos de cesta/ticket alimentação.
PPR
- PPR = 2,0*(20+80)/100 = 2,0 salários ou R$
4.370,00 prevalecendo 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.

Sindicato convoca à votação ná terça-feira, dia 31/8,
das 6h às 17h, através de plataforma digital



Uma decisão inédita em Passos, no
Sul de Minas, reconheceu a morte
de um homem por Covid-19 como
acidente de trabalho. O trabalhador
de 44 anos tinha comorbidades e
testou positivo para a doença após
realizar uma viagem a trabalho, ain-
da em 2020. A sentença foi
publicada no dia 16 de agosto.
A construtora para a qual o homem
trabalhava foi condenada a pagar,
ao todo, R$ 327 mil à viúva, assim
como aos dois filhos do casal: R$ 222
mil de indenização por danos ma-
teriais e R$ 105 mil por danos mo-
rais, tendo por base o salário do ho-
mem com a necessária dedução das
despesas que o trabalhador assumi-
ria no sustento próprio.
A decisão é do juiz do trabalho da 3ª
Região de Tribunal Regional do Tra-
balho de Passos, Victor Luiz Berto
Salomé Dutra da Silva. As duas par-
tes ainda podem recorrer.
Contaminação
Na sentença, o juiz afirma que não é
possível, no quadro atual da
pandemia, identificar em qual am-
biente a pessoa foi contaminada.
Contudo, quando o trabalhador fa-
lecido se infectou, o cenário era di-
ferente, tendo em vista que a
pandemia estava se iniciando.
Quando o trabalhador manifestou
os sintomas típicos da Covid-19, no
dia 4 de maio de 2020, deduz-se
que a infecção pode ter ocorrido
durante sua estadia em Uberaba,
cujos índices de contaminação, à
época, eram superiores aos da cida-
de de Passos.
O magistrado fundamentou sua de-
cisão nos seguintes dados estatís-
ticos oficiais: no dia 22/04/2020, a
cidade de Uberaba tinha registrado
23 mortes, enquanto a cidade de
Passos havia confirmado apenas
uma; em 29/04/2021, o quadro era
de 47×1, o que corrobora a conclu-
são de que provavelmente o traba-
lhador tenha sido contaminado no
Triângulo Mineiro.

Morte por Covid-19
é reconhecida

como acidente de
trabalho em MG

Veja abaixo, as metas para
análise referente ao Progra-

ma Participação dos
Resultados (PPR)


