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 Vale apresentou a todos os 

Asindicatos nesta quarta-feira dia 10 
de janeiro, uma proposta de modelo 

de aferição de resultados e pagamento em 2019 
da Participação os Lucros e Resultados (PLR) 
relativa ao exercício de 2018.

Esta proposta será discutida pelo 
METABASE CARAJÁS com os trabalhadores 
nas assembleias que faremos de 16 a 18 de 
janeiro.

É importante a presença de todos os 
companheiros, para que possamos deliberar 
com consciência sobre uma das conquistas mais 
importantes da categoria.

Participe da definição de uma PLR que 
faça justiça ao desempenho e responsabilidade 
de toda a categoria para atingir as metas da 

empresa para colher os resultados de produção e 
de lucratividade. POR UMA PLR JUSTA!

Dia 16/janeiro – 16 horas
DEC - Rua Guamá 30 -  Núcleo Carajás

Dia 17/janeiro – 8 horas
Clube do Sossego – Av. Weyne 
Cavalcante – Canaã dos Carajás

Dia 17/janeiro – 16 horas
Clube do Sossego – Av. Weyne 
Cavalcante – Canaã dos Carajás

Dia 18/janeiro – 16 horas
DEC - Rua Guamá 30 -  Núcleo Carajás



Os trabalhadores aguardam o balanço 
final dos resultados operacionais e 
financeiros da Vale em 2017 para 
comemorarem o pagamento de uma PLR 
histórica para toda a categoria. Isto é o que 
indica os resultados dos três primeiros 
trimestres e as estimativas do quarto 
trimestre do ano passado.

Desde as últimas negociações do 
Acordo Coletivo, pressionamos muito a 
Vale pela valorização da PLR e insistimos 
para que a empresa não descontasse o 
salário de adiantamento da PLR feito em 
2015. A Vale, que insistia no desconto, 
acabou cedendo e não irá descontá-lo na 
PLR a ser paga agora aos trabalhadores, 
mas empurra o desconto de 50% do 
adiantamento para 2019 e os outros 50% 
para 2020. O desconto seria pelo valor 
histórico, sem os reajustes conquistados 
nos Acordos Coletivos ou por promoção de 
trabalhadores.

Além deste benefício de evitarmos 
agora este desconto, a proposta de ajustes 
na PLR feitos pela Vale, a princípio, prevê o 
crescimento de 10,6% no desembolso para 
pagar o benefício aos trabalhadores, 

elevando o valor de geração de caixa de 
6,6% para 7,3%, respeitando o limite de 7 
salários para a PLR.

A proposta da Vale também prevê uma 
maior valorização do negócio de cada local 
e o gatilho não será baseado mais no lucro, 
mas em 50% do orçado na geração de 
caixa.

Trabalhadores esperam recorde também no pagamento da PLR

PORQUE A ASSINATURA 
DO ACORDO EM JANEIRO

Mudanças promovidas pelo Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), 
do Ministério da Fazenda, e entendimento 
da Receita Federal poderiam penalizar o 
que os trabalhadores recebem através de 
uma tributação previdenciária, se o Acordo 
de PLR for realizado após a apuração dos 
resultados.

Como a apuração dos Resultados para 
pagamento da PLR será realizada na 
virada de janeiro para fevereiro, o Acordo 
entre os sindicatos e a empresa precisa 
acontecer neste mês, para não prejudicar a 
recompensa aos trabalhadores para o 
alcance de metas.


