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PR CHEGA À MÉDIA DE 4,7 SALÁRIOS
Categoria participa de assembleias na quarta-feira, dia 27.
Pagamento da PR poderá ser efetuado no dia 12 de fevereiro.

E

m reunião no último dia 20
com os sindicatos que
representam a categoria em
todo o País, a Vale apresentou a sua
proposta para pagamento da
Participação nos Resultados (PR). Os
números finais dos resultados de 2009
ainda serão tabulados, segundo a
empresa até a próxima segunda-feira,
mas a Vale antecipou que a média da PR
aponta para 4,7 salários.
A empresa informou ainda que
pretende pagar a parcela da PR no
próximo dia 12 de fevereiro, mas para isto
precisaria de um prazo máximo de
autorização de processamento da folha
de salários até o próximo dia 29. Ou seja,
todos os sindicatos que representam a
categoria em todos os estados estarão
nos próximos dias realizando
assembleias, para que a categoria avalie
a proposta e decida se autoriza a
assinatura do acordo que viabiliza o
pagamento.
Avanços nas negociações
Apesar de não mudarmos o modelo
de aferição do nosso direito,
conquistamos duas condições positivas
para os trabalhadores. Na primeira delas,

impedimos a avaliação individual
subjetiva dos supervisores sobre os
trabalhadores, que deixava nas mãos da
chefia 10% para avaliar companheiros
segundo seu humor ou gosto pessoal,
podendo penalizar ou privilegiar qualquer
um. Em outro avanço nas negociações,
c o n s e g u i m o s d a Va l e q u e o s
companheiros forçosamente colocados
de férias coletivas, afastados por doença
e acidentes do trabalho, em suspensão
de contrato de trabalho, licença
remunerada com meio salário, não
fossem prejudicados na apuração do seu
direito à PR. As quedas de produção
impostas por estas condições em que os
trabalhadores colaboraram penosamente
para que a Vale superasse a crise não
poderiam penalizar duas vezes os
companheiros.
Garantimos uma PR de um ano em
crise (2009) bem acima do valor médio
conquistado em 2008, quando a empresa
bateu recordes consecutivos de
produção. Enquanto recebemos
relativamente a 2008 uma PR média de
3,9 salários, 2009 resultou numa média
de 4,7 salários, ou seja, 0,8 salários
acima.

