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 Após várias rodadas de negociação, a LIQ apresenta uma proposta que não considera 
sequer a reposição inflacionária do período revisando de 01 de Maio de 2016 a 30 de Abril de 
2017,conforme pauta de reivindicações dos trabalhadores, INPC que ficou em 3,99%, 
retroa�vos a data base MAIO, com quitação das diferenças nos salários e bene�cios. Quanto ao 
ganho real, a LIQ recusou-se em mesa de apresentar proposta. Equalização dos valores para 
alimentação, conforme pauta não atendeu.

PROPOSTA DA EMPRESA PARA RS E PB

 Data base: Alteração de maio para julho
 Reajuste Salarial (elegíveis): 2% em novembro/17 + 1% em janeiro/18 + 0,99% em março/18
 Abono indenizatório: 10% para A�vos que recebem acima do Piso - R$ 50,00 para A�vos 

dentro do Piso
 Reajuste do VR: 3% a par�r de novembro/17
 Auxílio Creche: 3% a par�r de dezembro/17
 Dependente Especial: 3% a par�r de dezembro/17.

 A empresa não está pagando 100% do INPC, rela�vo a data base, que ficou em  3,99% para 
os salários e  bene�cios. Paga abono indenizatório de 10% para os trabalhadores que recebem 
acima do piso salarial de acordo com o salário nominal de cada um pra�cado em Maio/2017. 
Compromete-se a negociar o PLR ainda este ano. 

PARTICIPE E DECIDA!

LIQ - ACORDO COLETIVO DE TRABALHO-2016

ESTÁ CHEGANDO O DIA "D" DECIDIR…
PARTICIPE E DELIBERE!

LIQ DEVE OFICIALIZAR A PROPOSTA. ASSIM QUE O 
FIZER VAMOS CONVOCAR ASSEMBLEIA 

RECLAMAÇÃO SOBRE ATRASOS NO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE:
Conforme diálogo com o RH local o mesmo informa que efetua os pagamentos em dia e pede para que os 
trabalhadores  que tenham dúvidas sobre a rubrica, que procurem o RH para maiores esclarecimentos. 



Filie-se e usufrua da Colônia de Férias em Rondinha(Praia de Arroio do Sal) e da sede campestre  
Beco do Cego em Porto Alegre na Zona Sul. Maiores informações ligar para (051) 3286.9600.  

Abertura das inscrições para utilização na sede na Praia, a partir de 11/12/2017.


