
O Sindimina-RJ esteve em reunião com a Vale no dia 14 
de novembro de 2017 para discutir a nova contraproposta 
de Acordo Coletivo 2017/2018, apresentada pela empresa, 
que sem o mínimo pudor quer precarizar, congelar e diminuir 
os benefícios conquistados pelos trabalhadores ao longo 
dos anos. Colocada como proposta fi nal, a Vale oferece um 
aumento de 2,5% nos salários e no cartão alimentação e 
aumentou o valor da indenização para a descontinuidade das 
especialidades ortodontia e implantodontia para R$ 1.200. 
Dentro da proposta percebe- se que a empresa quer misturar 
ACT com PLR, congelando benefícios, o que foi repudiado 
pelos diretores dos Sindicatos. 

O Sindimina-RJ sempre separou a PLR do ACT, até porque 
a Participação nos Lucros e Resultados é um contrato de risco, 
um ano pode ser bom e em outro ruim, como foi em 2015 que 
não tivemos valor algum a receber. O maior patrimônio do 
trabalhador é o Acordo Coletivo, que corrige o salário, férias, 
decimo terceiro, aumento na contribuição do FGTS, INSS e 
corrige os benefícios conquistados. A intenção da Vale com 
essa “jogada”, é seduzir os trabalhadores com uma PLR 
maior, uma espécie de abono, mas o que importa mesmo é 
o ACT, que têm uma abrangência econômica e social para 
os trabalhadores.

A política do RT insensível e destruidor da empresa, será 
combatida de forma fi rme pelos Sindicatos. Lutaremos para que 
esta política de precarização do ACT, seja banida da vale. 

Segue resumo da proposta:
* Reajuste de 2,5% nos salários e no Cartão Alimentação.
* Pagamento de 13º Cartão Alimentação.
* Nos demais benefícios fi nanceiros reajuste pelo INPC de 
1,83%.
* Indenização de R$ 1.200, para descontinuidade das espe-
cialidades de implantodontia e ortodontia.                                                  
* Proposta válida até 30 de novembro 2017 
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Violência psicológica na proposta da Vale
Diante da proposta apresentada, os gerentes e supervi-

sores estão fazendo uma verdadeira pressão psicológica nos 
trabalhadores para aceitarem o que foi apresentado. Estão 
ameaçando demitir e até mesmo encerrar o acordo se não 
for aceito usando o pretexto de colocar em prática a nova e 
desleal lei trabalhista.

Os trabalhadores não devem fi car amedrontados com es-
sas ameaças, não podem dar ouvidos a aqueles que querem 
de toda forma implantar o medo e o clima de insegurança.

O assédio moral é uma forma de extrema violência psicoló-
gica no ambiente de trabalho, é uma agressão psicológica que 
se repete e persiste no tempo, que tem a intenção de excluir 
o trabalhador. O Sindimina-RJ lembra que assédio moral tem 
que ser denunciado havendo esse tipo de agressão.

 Momento de Refl exão 
Um sapo decidiu chegar no topo de 
uma árvore. Os outros sapos gritaram: 
É impossível! É impossível! 
Mesmo assim o sapo chegou no 
topo...
Mas como?
Simples: Ele era surdo. 

Ele pensava "todos estão me encorajan-
do, eu preciso chegar lá em cima".
Se você quer alcançar seus sonhos, seja surdo para os 
pensamentos negativos
 Não fi que só, fi lie-se

Envie “ADICIONAR” e receba no 
WhatsApp notícias do SINDIMINA-RJ
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