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

da nova proposta para o
acordo coletivo e do PPR

Após o resultado das duas
últimas votações, represen-
tantes da Saint Gobain vol-
taram  a se reunir com o sin-
dicato e apresentou nova
proposta para renovação do
Acordo Coletivo e para o Pro-
grama Participação dos Re-
sultados 2021.

A direção do Sindicato dos
Metalúrgios  vai levar à votação
nessa quinta-feira, dia 23/9,
através da mesma plataforma
digital www.votasmc.com.br/
saint, no horário das 6h às 17h.

Mais uma vez, a direção do
sindicato agradece  a confi-
ança de todos e reafirma o
seu compromisso de realizar
uma votação  digital segura,
que vem garantindo e preser-
vando à saúde dos trabalha-
dores, neste período de
pandemia, seguindo reco-
mendação da Organização
Mundial da Saúde e do Mi-
nistério 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 2,7% sobre os salários a partir de ja-
neiro/22;
- Ticket/cesta:  R$ 515,00, retroativo a maio no
valor de R$ 600, a ser creditado em 8/10/2021;
- Antecipação de 25% do PPR 2021, a ser pago em
8/10/21, 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 = conforme metas (no verso), target 2 salá-
rios ou R$ 4.370,00, prevalecendo o maior.
Antecipação de 50% do PPR em cima de 2 salári-
os ou R$ 4.370, o que foi maior. Valor R$ 2.185 ou 1
salário, o que for maior a ser pago dia 8/10/2021.

A votação sera ná próxima quinta-feira, dia 23/9,
das 6h às 17h, através de plataforma digital



Veja abaixo, as metas para
análise referente ao Progra-

ma Participação dos
Resultados (PPR)

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. Determi-
nando 100% da vacinação de seus
funcionários.

Para o sindicato, a vacinação é
questão de RESPONSABILIDADE! E
para  alertar todos sobre a obriga-
ção de vacinar contra a Covid-19. É
fundamental que as empresas es-
timulem  cumprimento do Plano
Nacional de Vacinação. Os traba-
lhadores devem também colaborar
com todas as medidas, que incluí a
vacinação como estratégia de
enfrentamento à Covid-19. Afinal,
a vontade individual não pode so-
brepor-se ao interesse coletivo,
não colocando os outros trabalha-
dores em risco e em contato direto
com pessoas infectadas, nem mui-
to menos a toda a sociedade.

Assim, todos devem se imunizar
por meio da vacinação e seguir a
política pública de saúde coletiva.
Salvo em situações excepcionais e
plenamente justificadas median-
te a autoridade médica do local de
trabalho, como alergia aos compo-
nentes da vacina, contraindicação
médica, estado de gestação.

Portanto, a direção do sindicato so-
licita que todos os trabalhadores
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


