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Os trabalhadores da Autoliv aprovaram nova proposta de PLR (Participação nos Lucros e Resultados)
em assembléia nesta quinta-feira, 21, às 15h30, e puseram fim à greve de dois dias na empresa.

De acordo com a proposta os trabalhadores receberão R$ 1 mil de adiantamento no dia 28 de julho e R$
600 vinculados ao cumprimento de metas no dia 31 de janeiro de 2006.

A greve de dois dias na Autoliv foi marcada pelo enfrentamento entre o Sindicato e a empresa, que se
recusava a negociar uma nova proposta. A situação fez com que a intervenção da Polícia Militar acabas-
se com a prisão do vice-presidente do Sindicato, Isaac Mascarenhas do Carmo na manhã desta quinta-
feira.

Antes da realização da assembléia na tarde desta quinta-feira, um contingente de cerca de 100 policiais
militares esteve nas proximidades da Autoliv com o objetivo de intimidar a atuação dos sindicalistas.

Apesar da relutância da empresa nas negociações e da truculência da Polícia Militar, a vontade dos
trabalhadores acabou prevalecendo, com a paralisação da empresa e a elaboração de uma nova pro-
posta digna.

Trabalhador da Autoliv aprova nova
proposta de PLR e encerra greve

Polícia desloca efetivo de cerca de
100 homens para mobilização

Policiais agridem diretores do
Sindicato durante greve na Autoliv

Polícia acompanha trabalho dos
sindicalistas durante a greve

Apesar da intimidação a mobilização
dos trabalhadores foi grande

A luta pelos direitos trabalhistas
prevaleceu contra o Capital

Trabalhadores aprovam proposta e
encerram a greve na Autoliv



Policial  agride diretores do
Sindicato durante mobilização

Policial tenta intimidar o presidente,
os diretores e o advogado do Sindicato

A defesa dos direitos trabalhadores
é o objetivo do Sindicato

Greve foi aprovada em assembléia
realizada no dia 5 de junho

Isaac é levado pelos policiais
militares para o camburão

Presidente Biro Biro conduz assembléia
que aprovou a proposta de PLR na Autoliv
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