
A ARLANXEO pagou a PLR-2021 no dia 20 de abril de 2022, tendo como destaque 

negativo a meta IMPOSTA pela empresa do "FLUXO DE CAIXA" de 40%, que não foi atingida e 

ocasionou uma grande perda para todos os trabalhadores. Cabe lembrar que todos os 

dirigentes indicados para negociação da PLR-2021 pelos SINDICATOS SINDIPOLO-RS, 

SINDIQUÍMICA-RJ e SINDIBORRACHA-PE foram contra esta Meta desde o início das 

negociações e zeram esta condicionante constar em Ata, pois o "Fluxo de Caixa" sofre 

variação direta de decisões tomadas unicamente pela direção da empresa, sem a inuência 

dos  trabalhadores.

Os Sindicatos ALERTAM que, enquanto a ARLANXEO continuar interferindo na 

composição dos eleitos pelos trabalhadores na Comissão de PLR, tentando eleger entre 

estes, empregados que estejam mais suscetíveis à proposta da empresa, como a meta de 

"Fluxo de Caixa" em 2021 no Acordo de PLR, prejuízos continuarão ocorrendo a todos. Pois, 

os eleitos (sem estabilidade) podem ter o receio de retaliações por parte da direção da 

empresa. Por isso a necessidade dos eleitos estarem comprometidos com as demandas dos 

trabalhadores e terem estabilidade para melhor representarem seus companheiros dos 

setores onde trabalham nesta negociação. A empresa já indica 50% da Comissão de PLR, não 

tem por que tentar interferir na escolha dos outros 50%. Isso parece transgredir a Lei.

Lembrar que em 2021 as Comissões (PE, RJ e RS) tiveram que concordar com a meta 

"Fluxo de Caixa", que é  INTANGÍVEL e sem controle/interferência dos trabalhadores.

As negociações, antes da pandemia, começavam sempre por volta do mês de março e, 

como já estávamos no nal de abril e sem nenhuma movimentação desse processo 

remuneratório da PLR pela empresa, foi enviado um ofício conjunto dos três sindicatos à 

ARLANXEO, no dia 13 de maio de 2022, solicitando reunião para estabelecer com a empresa 

processo negocial da PLR-2022.

A ARLANXEO respondeu ao ofício (veja no verso) declarando que vai dar início aos 

trâmites para compor a Comissão de Negociação da PLR-2022. Porém, se pronunciou 

dizendo que a PLR é uma concessão que a empresa faz aos seus empregados e não é 

obrigação legal. Ao se posicionar desta forma a empresa esquece que se trata de uma 

obrigação constitucional das empresas desde 1988, conforme o artigo 7º, inciso XI, da 

Constituição Federal, regulamentada pela Lei 10.101/2000. Diante de tal declaração, os 

três sindicatos enviaram um novo ofício em conjunto (que está no verso deste informativo), 

onde as entidades declaram seguir as previsões legais para garantir os direitos dos 

trabalhadores.

PLR NÃO É UMA CONCESSÃO, É  UM DIREITO LEGAL!
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