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epois de três dias de negociações com todos Frustração

Infelizmente, a  Vale frustra a expectativa do que ela os sindicatos no Rio de Janeiro, a Vale 

mesmo chegou a afirmar como possível, a correção Dapresentou uma proposta vergonhosa aos 

imediata dos salários para corrigir a corrosão que a trabalhadores, intencionada ainda em produzir mais um 

inflação provocou em nosso ganho real estabelecido no acordo coletivo de dois anos.

A empresa propõe um reajuste salarial de 7,5% em acordo de dois anos atrás.

Como a empresa poderia imaginar que aceitaríamos 1º/NOV/2011 e outros 7% apenas em 1º/NOV/2012.  

uma proposta indecente como esta, sem nenhum ganho Somando uma proposta de abono e mais um “bônus” pelo 

real, que seria comida pela inflação ainda muito mais acordo de dois anos, a empresa oferece R$ 1.200,00 

rápido?também nas duas datas citadas acima. Nosso cartão 
Esperamos que a empresa reconsidere sua posição e alimentação iria para R$ 375,00 e, no próximo ano, para 

apresente propostas mais respeitosa aos trabalhadores R$ 400,00. O resto da proposta é só “perfumaria”, ou seja, 
responsáveis pelos recordes de produção e lucros dar apenas um cheirinho que praticamente nada altera 
estratosféricos . A próxima reunião de negociações nas cláusulas tratadas, não respondendo também as 
acontecerá na próxima semana, dias 9 e 10, no Rio.medidas emergenciais que indicamos

1) Reajuste salarial R$ 1.200,00 pela assinatura de acordo coletivo de dois 
7,5 % de reajuste em 1/11/2011 e 7,0 %  em 1/11/2012. anos, igualmente pago em duas parcelas de R$ 600,00 

em 1º de novembro de cada ano.
2) Pagamento especial por permanência
A Vale propôs um pagamento especial a ser creditado 6) Transparência no diálogo  
10 dias após a assinatura do ACT, no valor de 1,0 (um) A empresa que usar de um sistema burocrático para 
salário-base. O trabalhador  demitido nos próximos corrigir os assédios morais que denunciamos. Dispõe-
dois anos, teria este valor descontado do acerto. se em reorganizar os “canais hoje existentes”, em seis 

meses, para facilitar o diálogo com os trabalhadores, a 
3) Cartão Alimentação partir de quando poderíamos encaminhar críticas para 
O cartão alimentação passaria para R$ 375,00 a partir alterar o clima organizacional.  
de 1/11/2011 e R$ 400,00 a partir de 1/11/2012.

7) AMS para aposentados por invalidez
4) Piso salarial A proposta apresentada prevê a manutenção da exten-
O vergonhoso piso salarial seria reajustado também são da AMS para os aposentados por invalidez, 
em 7,5%, em 1/11/2011 e em 7,5% a partir de durante o período de vigência deste Acordo.
01/11/2012 o reajuste será de 7,0%. 

8) Demais benefícios
5) Abono e Bônus Os demais benefícios já conquistados pelos trabalha-
A empresa propõe um abono de R$ 1.200,00 em duas dores seriam corrigidos pelos mesmos percentuais de 
parcelas, R$ 600, 00 em 1/11/2011 e os demais R$ correção dos salários: 7,5% (1º/NOV/2011) e 7% 
600,00 em 1/11/2012. Pagaria um “bônus” também de (1º/NOV/2012)
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O lucro da Vale 
cresceu 126,7% no 
primeiro semestre --
ante o mesmo período 
do ano passado--, atin-
gindo R$ 21,566 
b i lhões,  segundo 
informações divulga-
das pela própr ia 

preços elevados de minerais e metais", empresa na  quinta-
afirma a mineradora, em nota à imprensa.feira, 28 de julho.

As vendas de produtos e minerais fer-A receita operacional totalizou R$ 
rosos como minério de ferro, pelotas, man-25,614 bilhões no 2T11, sendo o maior 
ganês e ferro ligas também bateram para um segundo trimestre. O lucro opera-
recorde, somando R$ 18,8 bilhões.cional alcançou R$ 13,165 bilhões. Houve 

A produção de minério de ferro da aumento de 8,7% em relação aos R$ 
Vale, o principal produto da mineradora, 23,573 bilhões do 1T11 e 34,9% superior 
somou 80,25 milhões de toneladas no ao 2T10.
segundo trimestre de 2011, contra 75,86 Considerando apenas o segundo tri-
milhões de toneladas no mesmo período mestre, o lucro líquido foi de R$ 10,275 
do ano passado. No primeiro trimestre do bilhões, 54,9% acima do registrado no 
ano, a produção foi de 71,54 milhões de mesmo período de 2010. O número é um 
toneladas.recorde para o período entre os meses de 

A Vale também registrou uma gera-abril e junho.
ção de caixa recorde no período, de R$ "O resultado reflete a qualidade supe-
14,802 bilhões. Nos últimos 12 meses atin-rior de nossos ativos em um ambiente 
giu R$ 60,878 bilhões, um novo recorde.caracterizado por forte demanda global e 

Os números lho/2011). 
Além de na tabela mos-

l u t a r m o s  tram quanto a 
para que a Vale é genero-
e m p r e s a  sa para distri-
pague salá-buir lucros para 
rios decen-acionistas e 
tes, exigi-como os trabalhadores ficam para muitos pla-

mos também que abra negociações para discu-nos depois. Os salários e encargos representa-
tirmos uma forma mais justa de Participação ram no segundo trimestre apenas 13,4% dos 
nos Lucros e Resultados (PLR) custos, mesmo assim porque a Vale considera 

assimilação de quadro de pessoal nos planos 

de expansão, elevando o número de trabalha-

dores de 70.802 (março/2011) para 74.076 (ju-

e não fiquemos 

limitados mais aos seis salários sempre reduzi-

dos pelas metas ainda mais gigantescas do que 

os números dos constantes recordes. 
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