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Sindicatos arrancam nova proposta da Vale
com 7% de reajuste agora e 7% em 2010
Em reunião no Rio
de Janeiro, na manhã
de ontem, 04 de
novembro,
a Vale
apresentou aos sindicatos uma nova proposta para submeter
aos trabalhadores
visando o acordo
coletivo 2009. A
empresa continua
com sua estratégia de
buscar acordos coletivos de longa duração, repetindo a situação de 2007.
Fruto da negativa dos trabalhadores e

da mobilização por
um acordo mais justo,
a nova proposta da
empresa alcançou
melhorias, sobretudo,
no índice de reajuste
e no valor do piso
salarial, garantindo
ainda uma cláusula
de segurança para
voltar à mesa de negociações para discutir
o reajuste no próximo ano, se o percentual proposto ficar abaixo da variação da
inflação do período.

As novas propostas da Vale para acordo
Acordo coletivo com duração de dois
anos;
?
Reajuste salarial de 7% em 1º de
novembro/2009 e mais 7% em 1º de
novembro de 2010;
?
Bônus e abono totalizando R$ 1.200,00
pagos neste ano e mais R$ 1.200,00 em
novembro de 2010;
?
Cartão alimentação de R$ 320,00 a
?

partir de novembro/2009 e de R$ 350,00
em novembro de 2010;
?
Piso salarial reajustado para R$ 930,00
em 1º de novembro/2009 e de R$ 1.000,00
a partir de 1º de novembro/2010;
?
O reembolso com material escolar será
incorporado no salário com o valor de R$
24,00 por dependente comprovadamente
matriculado.

ASSEMBLÉIA GERAL
Convocamos os trabalhadores para assembléias em que a
categoria discutirá e votará as
propostas apresentadas pela Vale
aos sindicatos, visando o acordo
coletivo.
Compareça e fortaleça nossa
luta e nossas conquistas!

DIA 6/NOVEMBRO – SEXTA-FEIRA
8 HORAS – Chácara Rio Verde
Rua Sol Poente, 01 – B.Rio Verde – Parauapebas
17 HORAS – DEC
Rua Guamar, 30 – Carajas
DIA 9 – SEGUNDA-FEIRA8H30
Clube do Sossego – Canaã - Av. W.Cavalcanti, s/n

