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PLR DA MAGNESITAPLR DA MAGNESITAPLR DA MAGNESITAPLR DA MAGNESITAPLR DA MAGNESITA
Hoje tem votação da PLR

PLR 2007

A partir das 10h30, os trabalhadores da empresa Magnesita Service tem um compro-
misso: votar o valor da PLR de 2007 e também as metas e critérios da PLR 2008.

A eleição será por escrutíneo secreto e a urna estará disponível na sala de reunião, em
cima da ferramentaria da Magnesita no horário das 10h30 até às 14h.

 O sindicato, em reunião na última terça-feira, 22/4, com a empresa anunciou a
recusa da proposta de PLR, reprovada pelos trabalhadores em assembléia no dia 31/3.
A empresa apresentou uma nova proposta.

Veja abaixo as alterações:

A título de participação nos lucros e resultados relativos ao exercício 2007, a nova proposta é
de R$ 600,00. Antes a empresa ofereceu R$ 581,00. E, caso o valor seja aprovado pelos
trabalhadores, a empresa pagará o restante de R$ 300,00 no dia 30/4 próximo.

PLR 2008

O indicador que
compõe o fator ab-
senteísmo da parti-
cipação nos lucros
e resultados só será
apurado nos dias de
faltas sem justificati-
vas legais que não
sejam por razões

A título de PLR relati-
vos ao exercício 2008, a
quantia referente ao so-
matório das cotas será
calculada a partir do va-
lor base. Ou seja, o tra-
balhador receberá, no
mínimo, R$ 428,57. Na
proposta anterior, este

Absenteísmo

como: licença para
casamento, licen-
ça-maternidade, li-
cença-paternidade,
dispensa médica,
falecimento de fa-
miliares, entre ou-
tros, conforme a lei
garante.

Somatório das cotas

valor mínimo era de R$
415,00.

Caso o lucro da em-
presa supere o do ano
passado, o trabalhador
terá direito a mais 10%
em cima do valor acor-
dado, ou seja, a PLR pas-
sará para R$ 660,00.
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