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Macarrão, presidente do METABASE CARAJÁS

Em reunião neste dia 19, no Rio de Janeiro, com todos os 

sindicatos que representam os trabalhadores na Vale, a direção da 

empresa reformulou sua proposta para pagamento da Participação 

nos Resultados (PR).

· A empresa deverá pagar uma média de 5 salários base, podendo 

variar conforme as diretoria;

· Garantia de um pagamento mínimo de R$ 5 mil;

· Pagamento da PR em 15 de fevereiro;

· Estabelecimento de acordo da PR pelo prazo de dois anos;

· Numa escala de metas de 1 a 5, rediscussão do acordo, se o 

resultado não atingir o nível 3

Obs. Lembramos aos trabalhadores que nos valores a serem pagos incidem 

descontos para o Imposto de Renda.

TERÇA-FEIRA, DIA 25



 Vale acabou se dobrando empresa se disponha em 
aos argumentos dos flexibilizar as discussões para Asindicatos, que não evoluirmos para uma PR mais 

admitiram o propósito da empresa justa.
de querer diminuir o valor da PR Entendemos, no entanto, que 
alegando prejuízos das metas em houve uma evolução, 
função da greve do Canadá. A considerando que a média de 5 
intenção da empresa em utilizar salários base supera a média da 
aquela greve como um redutor do PR do ano passado, que foi de 4,7 
nosso direito foi repudiado pelas salários base.
direções sindicais. Lembramos aos trabalhadores a 

Na nova proposta, a empresa importância da participação de 
retirou este fator, que significaria todos, para que a categoria tome 
um grave prejuízo para os uma decisão soberana e que nos 
trabalhadores. Apesar de termos atenda coletivamente.
impedido esta estratégia da Vale, Todos os sindicatos que 
reclamamos que a proposta da representam os trabalhadores 
empresa ficou ainda muito a dentro da Vale estarão realizando 
desejar diante das extraordinárias suas assembleias neste momento, 
cifras de produção e de apreciando e decidindo sobre este 
lucratividade, insistindo para que a sagrado direito da categoria. 


