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N

PLR 2020 VALE:
SINDICATO METABASE MARIANA REALIZA
SEGUNDA REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO COM A
EMPRESA

o último dia 14, terça-feira, a diretoria
do Sindicato Metabase Mariana e os representantes da Vale realizaram a segunda reunião de negociações da PLR 2020.
A Vale apresentou diversos argumentos para tentar modificar o atual programa de PLR e implantar um modelo que piora a remuneração variável
do trabalhador (PLR), o Sindicato se posicionou
firmemente para que o programa de PLR negociado em 2019 não fosse modificado para que
não traga nenhuma perda a nós empregados. É
importante mencionar que graças ao modelo negociado em 2019, garantiremos o recebimento da
PLR em 01 de março de 2020, mesmo em tempos
difíceis (digamos, pior ano da história do trabalhador Vale).
Diante do nosso posicionamento, em defender
acima de tudo os interesses dos nossos representados, a Vale recuou, e apresentou ao Sindicato
uma proposta de manutenção do atual programa.

Neste sentido consideramos a manutenção do atual programa de PLR um passo importante nesta
negociação. O sindicato Metabase Mariana considera extremamente importante a evolução do programa de PLR, porém entende que é necessário
um tempo hábil para poder discutir com clareza e
transparência um novo programa que atenda nossos anseios quanto trabalhadores e por esta razão
irá convocar formalmente a Vale para negociar a
PLR de exercício 2021 a ser paga em 2022, para
melhor debater possíveis mudanças. A PLR de
2019 será paga em março do ano de 2020, cujo
valor só será divulgado em fevereiro, uma vez que
os resultados do 4º trimestre da Vale ainda não foram divulgados pela empresa, impossibilitando o
cálculo dos valores a serem pagos.
É importante ressaltar que, mesmo com grande resistência e contra a vontade do Sindicato, a Vale
realizará o desconto de 50% da dívida do adiantamento feito em 2015.

