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Grandes geradores conquista PPR histórico Trabalhadores da Estre receberão o benefício de

102%
sobre o salário base
Mais uma vez, Siemaco-SP e Sindmotorlix garantiram o melhor benefício para a categoria dos
grandes geradores. Todos receberão um salário adicional calculado sobre o índice de 102% sobre
o salário básico individual, resultado do PPR (Programa de Participação nos Resultados) de 2015.
O benefício será depositado em conta até o quinto dia útil do mês de fevereiro de 2016 (sexta-feira,
dia 5). Todos os trabalhadores que não faltaram ao trabalho receberão o valor integral.

Importante:
O PPR é um direito
conquistado pelo
Siemaco-SP e SIndmotorlix
em convenção coletiva.
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O resultado do trabalho realizado em conjunto em prol da categoria
dos Grandes Geradores confirma a frase:

Todos juntos somos mais fortes!
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Colaboração do SiEmaco-SP e Sindmotorlix
gera valorização do trabalhador
Os trabalhadores da categoria dos Grandes Geradores driblaram
a crise e conquistaram um PPR surpreendente. Afinal, salário
extra de 102% é uma conquista e tanto!
O indicador do ano de 2015 atingiu a marca histórica de
excelência total, a partir do cálculo do indicador Ebitda (sigla
em inglês que traduzida para o português quer dizer Lucros
antes de juros, impostos, depreciação e amortização).

Em nota aos funcionários, a Estre anunciou que
as metas para o ano de 2015 foram superadas
em 101%, graças ao “foco e disciplina” da
equipe. Como reconhecimento, a empresa
decidiu antecipar o pagamento do PPR em
três meses, creditando os valores alcançados
individualmente no dia 5 de fevereiro.

O PPR é direito de todos os funcionários da Estre.

Importante:
O PPR é um direito
conquistado pelo
Siemaco-SP e SIndmotorlix
em convenção coletiva.
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O resultado do trabalho realizado em conjunto em prol da categoria
dos Grandes Geradores confirma a frase:

Todos juntos somos mais fortes!
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