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SINDICATO E TRABALHADORES UNIDOS POR UMA PLR DIGNA
A negociação para a Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) deste ano começou em maio (21). Na terceira reunião
(3/6), o Sindicato, a Comissão de Trabalhadores e os representantes da Flextronics fecharam as metas para o programa
de 2015.
Porém, quanto aos valores, depois de 4 meses e 9 reuniões, a Flextro-

nics continua sendo intransigente, apresentando propostas em valor inferior ao
que foi pago no ano passado. Como se
não bastasse, a empresa também quer
pagar na primeira parcela apenas 50% do
valor total do programa por entender que
pagamento em valor maior contraria as
disposições legais e da Receita Federal.
O SindMetal conclama os traba-

lhadores para a mobilização, pois “A PLR
é um direito conquistado pela luta do
Sindicato e dos Trabalhadores da Flextronics e não podemos permitir qualquer
recuo neste momento. A alegação de que
o país está em crise não pode servir para
retirar ou diminuir os direitos dos trabalhadores”, afirma José Francisco Salvino
- Buiú, presidente.

Veja a evolução das propostas da Flextronics:

“

9 de junho
Na 4ª reunião empresa não apresenta nenhuma proposta
18 de junho
Na 5ª reunião a proposta da Flextronics para a PLR foi de 900 reais sendo rejeitada pelo Sindicato
e pela Comissão de Trabalhadores.
24 de junho
Na 6ª reunião a proposta subiu
para 2.1 mil reais, e também foi
rejeitada pelo Sindicato e pela
Comissão de Trabalhadores.
8 e 22 de julho e 5 de agosto
9 reuniões se passam e a Flextronics manteve o valor de 2.1 mil
reais, que continuou sendo rejeitado pelo Sindicato e pela Comissão de Trabalhadores.
18 de agosto
Proposta é transmitida aos
trabalhadores em Assembleia
Diante do impasse, o Sindicato
levou a proposta da empresa para
Assembleia Geral Extraordinária
aos trabalhadores, que rechaçaram a proposta em grande maioria
com cerca de 90% dos presentes dizendo NÃO À EMPRESA. A rejeição

A alegação de que o
país está em crise não
pode servir para retirar
ou diminuir os direitos
dos trabalhadores”

da proposta foi um claro recado à
Flextronics de que os trabalhadores estão plenamente mobilizados
e dispostos à lutar para garantir
uma PLR digna.

28 de setembro
Na 12ª reunião a empresa eleva
a proposta para 2.3 mil reais . O
Sindicato e a Comissão de Trabalhadores rejeitaram a proposta e
mantiveram os mesmos 2.7 mil
reais para os trabalhadores.

ATENÇÃO
Dia 1º de outubro
9 de setembro
QUINTA-FEIRA
Na 10ª reunião, a Empresa novaVamos realizar a 13.ª reunião e
mente não apresentou nenhuma
o Sindicato espera que a Flextroninova proposta.
cs aceite o último valor proposto.
Caso isso não ocorra, os trabalha21 de setembro
Acontece a 11ª reunião e a em- dores estarão MOBILIZADOS em
presa eleva a proposta para 2.2 conjunto com o Sindicato para lumil reais . O Sindicato e a Comis- tar por uma PLR digna.
são de Trabalhadores rejeitaram
VAMOS LUTAR PELO QUE É
a proposta e apresentaram como
NOSSO - MOBILIZAÇÃO JÁ
reivindicação final 2.7 mil reais.

