
SINTRACOM DE CAMPO GRANDE EXIGE QUE MRV 
PAGUE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS 

PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS

O Sintracom de Campo 
Grande está mobilizado 
para que a  MRV pague a 
PLR (PARTICIPAÇÃO 
NOS LUCROS E RESUL-
TADOS) para os funcioná-
rios da empresa. 

Este benefício já é pago 
em algumas cidades do 
Brasil, mas em Campo 
Grande a empresa só paga 
a PLR para funcionários 
administrativos. Isto é uma DISCRIMINAÇÃO que não vamos tolerar!

É uma grande injustiça e discriminação um gerente de obra ganhar a 
PLR, enquanto quem coloca a mão na massa fica a ver navios. O pedreiro, 
servente, e todos os funcionários responsáveis por levantar a obra têm o 
mesmo direito de receber a PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E 
RESULTADOS.

Recentemente, o Sintracom de Campo Grande já teve duas reuniões, 
uma delas com o coordenador das obras da MRV em Campo Grande, e a 
outra reunião com representantes das empresas em Brasília e Minas 
Gerais, estado onde fica a sede da empresa.

No próximo dia 27/08, vamos ter uma reunião onde queremos uma 
resposta imediata sobre o pagamento da PLR PARA TODOS OS 
FUNCIONÁRIOS.

NEGOCIAÇÃO EM ANDAMENTO



EM SÃO PAULO TRABALHADORES ESTÃO
EM GREVE PELO PAGAMENTO DA PLR

Na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, os traba-
lhadores da MRV estão em greve há um mês para que seja pago a 
PLR a todos os funcionários da empresa.

O Ministério Público do Trabalho (MPT) acusou a empresa 
de arbitrariedade por pagar valores robustos de PLR aos direto-
res, e outros funcionários de altos cargos administrativos, e nada 
aos operários dos canteiros de obras. A negativa da empresa em 
acatar a decisão do MPT - de que fosse pago um salário nominal 
aos trabalhadores - resultou na greve.

Em Bauru, também no interior de São Paulo, o Sindicato e 
trabalhadores também estão mobilizados.

QUEREMOS O PAGAMENTO DA PLR
NO VALOR DE UM SALÁRIO NOMINAL

A MRV registrou no primeiro trimestre de 2021, R$ 
137 milhões de lucro líquido. A MRV é uma das maiores 

construtoras do Brasil com patrimômio de R$ 2,2 bilhões.

Funcionários da 
MRV em greve 
protestam em 
Campinas


