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ÁGUAS DO RIO

Com isso, todos os trabalhadores irão ganhar um salário extra a título de Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR). Uma importante vitória para todos os funcionários da empresa. 

Durante a reunião, as representantes da empresa,  ANA PAULA, PRISCILA e LUCIMAR 
também trataram de outros assuntos, inclusive sobre o processo de Banco de Horas 
individual, ajustes e formas de diminuir as duplas funções. 

O tema insalubridade será tratado pela comissão de estudos, assim como periculosidade e 
penosidade. 

Os trabalhadores também apresentaram diversos problemas que ocorrem no dia a dia. As 
representantes do RH responderam as questões e informaram que nos próximos três meses vão 
apresentar algumas soluções, criando um canal direto dos trabalhadores com o RH. 

Outro aspecto destacado foi a conquista do Sintsama-RJ que já garante a reposição do índice salarial 
para os trabalhadores em novembro. A própria empresa informou que em nenhum outro lugar foi 
conquistado o índice de forma antecipada. Somente o Sintsama-RJ conseguiu! 

Por fim, os dirigentes do Sindicato destacaram a importância de se tornar sócio para fortalecer a 
entidade e buscar mais conquistas. Ficou ainda indicada uma nova reunião do RH, em breve, em horário 
mais cedo e com data a ser marcada.

O Sintsama-RJ já deixou claro que é CONTRA o Banco de Horas no acordo coletivo. 
Porém, o que o RH apresenta é o contrato individual, que é previsto em lei federal. Também 
defendemos que as horas extras devem ser pagas.

Assinada a PLR para os trabalhadores da Águas do Rio
Sintsama-RJ se reúne com RH da Águas do Rio e garante mais um salário

para todos funcionários a ser pago no máximo até junho de 2023

O setor de Recursos Humanos da Águas do Rio utilizou o espaço do Sintsama-

RJ para se reunir com os trabalhadores nesta terça-feira, dia 18. Na ocasião, a 

direção do Sindicato assinou a PLR, trazendo mais conquistas para a categoria. 


