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STIPDAENIT CONSEGUE MELHORAR
PROPOSTA DE ADITIVO DA PROLAGOS
A 1ª oferta da empresa, divulgada em 10 de abril, foi de 0% DE REAJUSTE. Um
verdadeiro absurdo. A 2ª proposta trouxe reajuste salarial e nos benefícios de 4,57%,
referente ao INPC, EXCETO NO TICKET-REFEIÇÃO E NA CESTA BÁSICA.
Na última semana, conseguimos que o reajuste de 4,57% seja aplicado nos
salários e em todos os benefícios, INCLUSIVE NO TICKET REFEIÇÃO E NA CESTA
BÁSICA. No entanto, ESSES VALORES AINDA ESTÃO LONGE DO QUE ACREDITAMOS SER JUSTO PARA A CATEGORIA, conforme tabela abaixo:

PROPOSTA DO STIPDAENIT
- reajuste salarial de 8%

PROPOSTA DA EMPRESA
- reajuste salarial de 4,57%

- piso salarial correspondente ao piso estadual de 2017
- cesta básica e ticket refeição:
- reajuste de 4,57% na cesta básica e no
10% de reajuste
ticket refeição:
- Bolsa de estudos de até R$ 385,22 (10%
de reajuste)

- reajuste de 4,57% na bolsa de estudos;

- reajuste no auxílio creche e filho
deficiente de 10%

- reajuste no auxílio creche e filho
deficiente de 4,57%

Desde o dia 20 de abril tentamos uma reunião em caráter de urgência com a
empresa, mas ainda não fomos atendidos. Isso demonstra um total derespeito com o
sindicato, o legítimo representante da categoria.
Vale destacar que as demais empresas de saneamento do Rio pagam valores de ticket bastante superiores. A Águas de Juturnaíba paga R$ 25,80 por dia e a
CEDAE, R$ 32. A Prolagos paga R$ 18,91 e propões subir o valor para , com esse
reajuste, passaria a pagar R$ 19,77, ainda muito abaixo das demais empresas.

FICA A PERGUNTA: SE AS OUTRAS EMPRESAS DE SANEAMENTO PAGAM, POR QUE A PROLAGOS NÃO PODE PAGAR?

