Niterói, 27 de junho de 2017.

STIPDAENIT CONQUISTA PLR MAIS JUSTA PARA
TRABALHADORES DA ÁGUAS DO BRASIL
Em julho será paga a Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e é importante você estar
atento aos valores que lhe são devidos.
Foi com muito empenho que nossa diretoria conseguiu aprovar um pagamento de PLR mais
justo, com critérios bem definidos de avaliação de desempenho e prazo para pagamento.
PAGAMENTO MÍNIMO DE 52% DO SALÁRIO-BASE
O novo acordo aprovado entre STIPDAENIT e Grupo Águas do Brasil prevê que o percentual
mínimo do salário-base para cálculo da PLR é 52%. Ou seja, NENHUM trabalhador do Grupo
Águas do Brasil poderá ganhar um valor inferior a esse. Antes de fecharmos esse acordo, o
pagamento ficava exclusivamente a critério da empresa, que era frequentemente acusada por
alguns trabalhadores de favorecer poucos funcionários, os “amigos do rei”.
CRITÉRIOS DEFINIDOS
O valor vai aumentar de acordo com a avaliação de desempenho de cada funcionário, feita com
base nos seguintes critérios: assiduidade, pontualidade, disciplina, rendimento e dedicação.
Dessa forma, você poderá comparar o desenvolvimento do seu trabalho com a avaliação da
chefia e, caso se considere injustiçado na avaliação, terá condições de questionar. Se for esse o
seu caso, procure imediatamente o sindicato.
PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA ATÉ O DIA 31 DE JULHO
Outra conquista importante é a definição da data-limite para pagamento da PLR, o dia 31 de
julho, e em parcela única. Caso essa cláusula seja descumprida, a empresa deverá pagar multa
de R$ 450 por funcionário.
Apesar defendermos como forma ideal o pagamento linear, são avanços fundamentais em
relação à modalidade anterior que consolidam o direito de pagamento da PLR para os
funcionários do Grupo Águas do Brasil, que agora podem contar com esse dinheiro suado com o
mínimo de planejamento.
A direção do sindicato está à disposição de toda a categoria para defender seus direitos e
conquistar mais benefícios. Fomos eleitos para trabalhar por vocês. Por isso, reiteramos: em caso
de alguma dúvida ou discordância em relação à avaliação de desempenho e os valores pagos,
procure delegados sindicais e diretores do STIPDAENIT.
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