
 Vale apresentou aos sindicatos 

Anesta terça-feira,  dia 19, em Belo 
Horizonte sua contraproposta global 

para o Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020. 
Esta contraproposta veio depois que todos 

os sindicatos do Grupo Renovação rejeitaram 
na mesa de negociações duas contrapropos-
tas anteriores.

Desde o início das negociações coletivas, 
deixamos claro para a direção da Vale que os 
trabalhadores cumpriram “à risca” com suas 
responsabilidades e mantiveram total empe-
nho para que as metas de produção da 
empresa fossem alcançadas, mantendo a 
sustentabilidade  da empresa, e possibilitan-
do-a superar a grave crise de imagem após as 
tragédias com as barragens, sobretudo a de 25 
de janeiro deste ano.

Fomos para as negociações com o firme 

propósito de garantirmos os direitos conquista-
dos pelos trabalhadores nos acordos anterio-
res e nos proteger também contra ameaças de 
reformas trabalhistas implementadas desde o 
final de 2017 e que continuam com o atual 
governo.

Nossas prioridades eram, sobretudo, a 
manutenção dos empregos e a garantia de 
todos os direitos, além da recuperação do valor 
real dos salários.

No verso do boletim, apresentamos aos 
trabalhadores a proposta global da empresa, 
abrangendo as cláusulas sociais econômicas 
do eventual Acordo Coletivo a ser firmado.

Convocamos todos os trabalhadores para 
comparecerem às assembleias, agendadas 
pelo Sindicato, para que a categoria analise e 
decida sobre esta contraproposta de Acordo 
Coletivo.



 Vale apresentou hoje aos 

ASindicatos uma evolução de 
sua contraproposta econômica 

para  o Acordo Coletivo de Trabalho 
2019/2020, qualificando-a como “final”, 
para que seja submetida à decisão dos 
trabalhadores em assembleias.

A empresa estendeu a validade do 
último acordo coletivo até o próximo dia 5 
de dezembro, para permitir que todas as 
entidades realizem suas assembleias.

Apesar de concordarmos em levar 
esta contraproposta patronal para 

deliberação dos trabalhadores em 
assembleia, deixamos claro para a 
empresa nossa insatisfação pela 
discussão precária que a Vale fez sobre o 
conjunto da pauta de reivindicações dos 
trabalhadores.

Cobramos da empresa uma política de 
m a n u t e n ç ã o  d o s  e m p r e g o s  e  
manifestamos nossa preocupação com 
as  iniciativas de automação, que 
ameaçam suprimir postos de trabalho.

Abaixo a mudança na proposta 
econômica apresentada pela Vale.


