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s trabalhadores na Vale receberão o 

Opagamento pela sua Participação nos 
Lucros e Resultados (PLR) no próximo 

dia 2 de março. O recebimento da PLR foi 
confirmado pela própria empresa em reunião 
realizada nesta terça-feira, 14, no Sindicato, a partir 
da constatação de que foi atingido o gatilho de 
metas, que viabiliza o pagamento.

A informação vem sendo recebida como muito 
positiva diante da expectativa sombria para a 
empresa durante todo o ano de 2019, em 
decorrência da tragédia de Brumadinho, que trouxe 
severas consequências no processo de produção e 
situação financeira. 

Os valores a serem recebidos pelos 
trabalhadores serão conhecidos na segunda 
quinzena de fevereiro, quando a empresa publicará 
o balanço com seus resultados de produção e 
financeiro. Apesar da Vale afirmar que o balanço 
deverá apresentar prejuízo, está garantido o 
pagamento da PLR aos trabalhadores, diante dos 
ajustes que foram feitos no modelo de apuração do 
direito, realizado em negociações entre a empresa 
e os sindicatos nos últimos três anos.

A empresa não acatou o pleito do Sindicato, 
para não descontar os 50% restantes do valor de 
salário adiantado em 2015. Devemos lembrar que o 
desconto refletirá sobre o valor histórico do 
adiantamento realizado em 2015, sem a incidência 
dos reajustes de salários ou eventuais promoções 
acontecidas entre 2015 e 2019. O valor a ser 
descontado representa algo em torno de 40% do 
valor histórico, pois tivemos reajustes salariais de 
8,5% (2016), 2,5% (2017), 6% (2018) e 3,5% 
(2019), totalizando 22,01% de evolução salarial.

Devemos considerar que a manutenção do 
atual modelo de PLR é uma conquista dos 
trabalhadores, haja vista os valores pagos em 2018 
e 2019, que atingiram o máximo no recebimento do 
direito. 

Independente dos resultados de produção e 
financeiros que vierem no balanço, cumprimos a 
nossa parte no atingimento das metas e por isto nos 
é devida a PLR, por nosso empenho e 
responsabilidade.

Vamos aguardar o balanço, para saber os 
valores exatos a serem recebidos por todos, 
estando certo que a PLR será paga.

O METABASE CARAJÁS 
convoca os trabalhadores 

para deliberarem sobre 
esta proposta de 

manutenção do modelo 
de PLR, em assembleias 

conforme as datas e 
locais ao lado. 

Compareça e participe da 
manutenção desta grande 

conquista da categoria.

TRABALHADORES FERRO 
MANGANÊS E SERRA LESTE
17/JAN/2020  - SEXTA-FEIRA – 
16 horas 
DEC – Rua Guamá Nº  30 – 
Núcleo Urbano de Carajás
 
TRABALHADORES DO S11D
20/JAN/2020 – SEGUNDA-FEIRA 
– 8 horas
Clube do Sossego, 
Av. Weyne Cavalcante s/n
Centro Canaã dos Carajás

TRABALHADORES DA MINA DE 
COBRE DO SOSSEGO
20/JAN/2020 – SEGUNDA-FEIRA 
– 15 horas
Clube do Sossego, 
Av. Weyne Cavalcante s/n
Centro Canaã dos Carajás

TRABALHADORES DA 
SALOBO METAIS S/A
21/JAN/2020 -  TERÇA-FEIRA – 
16 horas
DEC – Rua Guamá Nº 30 – 
Núcleo Urbano de Carajás


