
Sindicato convoca trabalhadores
à votação para renovação de
acordos coletivos 2022/2023

SAINT GOBAIN | CAMPANHA SALARIAL 2022

Em negociação com a direção
do Sindicato dos Metalúrgicos,
representantes da empresa
Saint Gobain apresentaram
suas propostas para renova-
ção do acordo coletivo refe-
rente à data-base, a PLR e o
turno de revezamento.

Os trabalhadores participarão
de duas votações em cédulas
separadas: uma que vai apre-
ciar a proposta sobre o acordo
coletivo referente a data-base
e a PLR, e a outra referente a
renovação do acordo do turno
de revezamento.

O sindicato convoca às vota-
ções para essa próxima quinta-
feira, dia 28/4, no horário de 6h
às 16h, nas instalações da
empresa. E ressalta que é fun-
damental a participação dos
trabalhadores para que preva-
leça a opinião da maioria. E,
mais uma vez, agradece a
confiança e a participação de
todos, que fortalecem a luta
em defesa dos interesses dos
metalúrgicos.

VEJA AS PROPOSTAS DA EMPRESA:Votações serão na
quinta-feira (28),

das 6h às 16h
DATA-BASE

REAJUSTE SALARIAL (a partir de 1º de maio):

- INPC pleno para salários até R$5.500 (maio/21 a
abril/2022);

- Reajuste de R$ 600 para salários acima de R$ 5.500;

- Piso salarial: R$ 1800 (reajuste de 28,5%).

TICKET/CESTA:  R$ 720/mês (Reajuste de 39,8%).

Congelamento do desconto da AMIL.

Congelamento do desconto Ticket/Cesta.

PLR: conforme metas com Target 2 salários ou R$
5.000, o que for maior). Antecipação de 50% da PPR
em cima de 2 salários ou R$ 5.000, o que for maior
(Valor da antecipação de R$ 2.500 ou 1 salário, o que
for maior, conforme acordo da PPR). (Metas e
critérios no verso)

Manutenção das outras cláusulas do acordo anterior.

TURNO DE REVEZAMENTO:
VALOR TOTAL: R$ 7.800, a ser pago em duas parcelas.
- Primeira parcela: R$3.600 a ser paga em 13/5/22;
- Segunda parcela: R$4.200 a ser paga em 31/1/23.




