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 UNIDADE dos  
s i n d i c a t o s  p r e -
valeceu na reunião A

com a Vale no último dia 17 de 
dezembro, no Rio de Janeiro. 
Rejeitamos na própria mesa 
de negociações a proposta 
apresentada pela empresa 
para o pagamento da PR 
2010. Mais uma vez, apesar 
da divulgação de novos 
recordes de produção da 
mineradora, sua adminis-
tração insiste em não valorizar 
os trabalhadores e joga nosso 
sacrifício para atingir metas 
na lata de lixo.

REJEIÇÃO onal, sugerindo o mesmo resume em uma palavra: “cor-
Os diretores que represen- modelinho de cálculo do direi- tes”.

taram o METABASE CARA- to aplicado até agora. Pior, Todos os sindicatos do 
JÁS engrossaram o coro das quer que assinemos um acor- Grupo RENOVAÇÃO presen-
lideranças de outros sindica- do para que ele continue tes na reunião rejeitaram a 
tos que representam a cate- valendo por mais dois anos, proposta de imediato e 
goria em todo o País, repudi- como se a empresa estivesse informaram que não tinham 
ando a falta de sensibilidade com sua produção e cresci- como levar para assembleia 
da Vale. A empresa nem tocou mento parados. No longo de trabalhadores uma propos-
na proposta apresentada tempo de dois anos, a propos- ta que significa prejuízo ao 
pelos sindicatos em nível naci- ta da gigante da mineração se nosso direito.

EXERCÍCIO 2010  - A Vale ratificou sua proposta de 4, os empregados que tiverem trabalhado por 12 meses 
pagar o valor da PR no dia 15 de fevereiro de 2011, de no exercício 2011 (exceto os afastados por acidente de 
acordo com as metas já estabelecidas, e de manter todas trabalho) e que não tiverem faltas injustificáveis ou 
as demais regras que foram aplicadas na PR referente ao punições disciplinares no mesmo período, terão a 
exercício 2009, tais como: limite de 6 salários, distribuição garantia de um pagamento mínimo de R$ 5.000,00 como 
de pontos (25% - metas da empresa, 25% - metas do Participação nos Resultados. 
departamento e 50% - metas de equipe), entre outros. 

Fica também confirmado que o pagamento referente 
EXERCÍCIO 2011  - Além da manutenção das regras ao exercício de 2011 será feito no dia 15 de fevereiro de 

de 2010, apresentamos uma novidade: a garantia de 2012.
pagamento mínimo. 

Uma vez que o resultado da Vale seja maior ou igual a Documento eletrônico da Vale



H á  m u i t o  q u e  o s  deste percentual (2,5%) condição de vida e de saúde 
trabalhadores esperam que a seja pago em partes para  companhei ros  nas  
Vale tenha o reconhecimento iguais para todos os atividades mais penosas e que 
j u s t o  p e l o s  r e s u l t a d o s  trabalhadores e os outros recebem salários menores.
excepcionais de produção, 2,5% sejam divididos Pagar um percentual sobre o 
garantindo os lucros fabulosos proporcionalmente aos lucro líquido estimula os 
que fazem a festa  dos salários. trabalhadores ao esforço 
acionistas. coletivo, a treinamento e 

A empresa continua fazendo Em algumas empresas já é planejamento para superar as 
vista grossa para a negociação prat icado até  mesmo o metas de produtividade. Todos 
de um modelo mais justo de pagamento do valor de PLR passariam a se sentir como 
PR, proposto pelos sindicatos. para todos os trabalhadores, verdadeiros “sócios” da 
Nas negociações coletivas com independentemente do valor empresa e aumentando o seu 
a Vale sempre falamos em PLR dos salários.  A proposta de “lucro” com sobrecargas de 
(Participação nos Lucros e 2,5% de valor linear (igual para trabalho.
Resultados) e não apenas em todos) e 2,5% proporcionais 
P R  ( P a r t i c i p a ç ã o  n o s  aos salários mantém as 
Resultados). A Vale, no relações equilibradas entres os 
entanto, se arrepia toda quando trabalhadores, dando melhor 
se fala em discutir seus lucros, 
mesmo que falemos em lucro 
líquido, ou seja, já descontados 
i m p o s t o s ,  e n c a r g o s ,  
investimentos e outros. A 
empresa insiste na PR, pois 
joga na nossa conta os 
investimentos realizados, 
mesmo que eles sejam do outro 
lado do mundo, ignorando o 
lucro gigantesco que absorve 
de nosso trabalho sacrificante 
pa ra  supe ra r  a s  me ta s  
desumanamente estabelecidas.

O que os sindicatos e os 
trabalhadores propoem, passa 
por dois fatores:

1- Queremos uma PR 
calculada em 5% do 
l u c r o  l í q u i d o  
r ep resen tado  pe los  
resultados, da mesma 
f o r m a  q u e  a  Va l e  
remunera os acionistas;

2- Propomos que a metade 



Mais um importante passivo será pago 
acordo que beneficia os totalmente na folha de 
trabalhadores foi negociado dezembro 2010  e 
no úl t imo dia 7 pelo estará na conta de cada 
METABASE CARAJÁS.  Os companheiro em janei-
trabalhadores da Vale no ro próximo. 
UHC do Sossego passam a A  taxa de periculo-
receber o pagamento de sidade a ser paga, que 
30% de adicional de pericu- até o presente era 
losidade. O pagamento provisória, foi ratificada,  
desse percentual já vinha após o resultado final 

de mapeamento. sendo efetuado desde do Mapeamento de Risco 
Macarrão, presidente do fevereiro 2010, mas o passi- no ambiente de trabalho, 

Sindicato, caracteriza as vo referente ao período de elaborado segundo a legis-
negociações como “mais agosto 2008 até janeiro de lação. 
uma conquista da Diretoria 2010 ainda estava  penden- A auditoria foi contrata-
do METABASE CARAJÁS, te. da pela Vale, após insisten-
em sua luta constante pelos Na reunião definiram-se t e s  c o b r a n ç a s  d o  
direitos dos trabalhadores, dois pontos fundamentais, METABASE CARAJÁS, que 
por sua segurança, pelo que são a confirmação do também contratou profissio-
recebimento do justo valor percentual acordado e o nais do ramo para acompa-
por seu trabalho”.pagamento do passivo.  O nhar e fiscalizar os trabalhos 

Mais uma negociação vitoriosa foi 

realizada pelo Sindicato, beneficiando 

os trabalhadores com 20% de reajuste 

no valor do vale alimentação. O valor 

do vale para a alimentação fora do 

restaurante interno da empresa passa 

de R$ 15 para R$ 18,00. A medida dá 

mais opção aos companheiros para 

escolherem o alimento e o restaurante 

ao seu gosto.



Feliz Natal

Feliz Ano Novo!


