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STIPDAENIT FECHA PLR
DA ÁGUAS DO BRASIL COM AUMENTO
DO PERCENTUAL MÍNIMO LINEAR
Foi com muita insistência que o STIPDAENIT conseguiu avançar na PLR do
Grupo Águas do Brasil. Após várias rodadas de negociações, o presidente do sindicato e o diretor-presidente do Grupo Águas do Brasil se reuniram a pedido do sindicato, o que foi fundamental para evoluir e chegar a um acordo. A empresa fará o
pagamento até o dia 31 de julho de cada ano.
Veja os avanços conquistados pelo sindicato:
• PLR será paga se a empresa atingir, no mínimo, 70% do lucro previsto – a proposta patronal era de 80%;
• Fatia do lucro destinada à PLR subiu de 5% para 6%;
• Definição de uma data-limite (31 de julho) para o pagamento e multa de R$ 400
por trabalhador a cada dia de atraso;
• Pagamento integral aos profissionais acidentados;
• Percentual mínimo de 52% do salário aos trabalhadores da base – a proposta da empresa era de apenas 40%.
• Percentual mínimo de 65% do salário aos analistas – a proposta da empresa
era de apenas 55%.
O objetivo do sindicato sempre foi o pagamento de um salário integral, mas
dadas as circunstâncias o acordo assinado é um avanço importante. Conseguimos
melhorar muito a proposta da empresa e vamos lutar para conseguir uma PLR mais
justa no futuro.
É para isso que serve o sindicato: defender os interesses e melhorar a vida dos
trabalhadores. Fortaleça o sindicato. Filie-se. Participe.

FILIE-SE AO STIPDAENIT.
FORTALEÇA A LUTA PELOS SEUS DIREITOS.
Preencha a ficha de filiação em nosso site, com um membro da diretoria
ou na sede do sindicato: Rua São João, 392 - Centro - Niterói (RJ).

