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A INJUSTIÇA CONTINUA!!!  
TRABALHADORES DA MINA DE 

BRUCUTU SÃO OBRIGADOS A FAZER 
HORA EXTRA!

O Sindicato Metabase Mariana já 
denunciou uma vez e não vai 
se calar! Nossa função é dar 

voz aos trabalhadores, que já procura-
ram a sede para denunciar os absurdos 
que vêm sofrendo na área de trabalho. 
Os trabalhadores da Vale da Mina de 
Brucutu procuraram os diretores do 
Sindicato Metabase Mariana indigna-
dos com sua atual situação no trabalho. 
 De acordo com as denúncias, os 
trabalhadores de todas as cinco letras 
do turno (operadores de equipamentos 
e de usina) estão sendo obrigados pe-
los seus gestores a chegarem mais cedo, 
uma vez por mês, para participarem de 
reuniões completamente desnecessárias. 
 Os trabalhadores alegam que, 
devido ao horário do transporte, che-
gam a sair de casa até DUAS HO-
RAS mais cedo na data determina-
da pelos supervisores, para chegarem 
mais cedo aos postos de trabalho. 
 A maior reclamação da catego-
ria é de que, tendo que chegar mais 

cedo na data marcada, eles perdem ho-
ras de sono, não conseguem descan-
sar o suficiente para o próximo horário 
do turno, e ainda vão para os postos 
de trabalho logo após jantar, gerando 
desconfortos no ambiente de trabalho 
e até riscos em questão de segurança. 
 O Sindicato Metabase Mariana, 
ciente da situação e de todos os riscos 
que ela envolve, exigiu que medidas fos-
sem tomadas para garantir que a catego-
ria seja tratada com o devido respeito, 
prezando sempre pela segurança, bem es-
tar e harmonia no ambiente de trabalho. 
 Como as reclamações persistiram e 
a VALE não tomou nenhuma providência 
acerca do acontecido, o Sindicato Metaba-
se Mariana irá tomar medidas mais drás-
ticas, EXIGIMOS que a VALE encerre 
esse absurdo, e liberem os trabalhadores 
dessa obrigação de realizar as horas extras. 
Não aceitaremos menos que 
os direitos garantidos de nos-
sa categoria! EXIGIMOS respeito! 
EXIGIMOS qualidade de vida!!! 



 Como se não bastasse a exploração de 
serem obrigados a realizar hora extra, os tra-
balhadores das minas da Vale denunciaram 
também a péssima qualidade do lanche ofe-
recido na área. 
 De acordo com as denúncias recebi-
das, o lanche estaria deixando a desejar, sem-

pre frio, repetitivo, não agradando a maioria 
dos trabalhadores. 
 Exigimos um lanche de melhor quali-
dade para os trabalhadores! Saco vazio não 
para em pé! Ou melhoram o lanche ou rever-
tem o valor em um cartão refeição/alimenta-
ção para que o trabalhador possa escolher e 
comprar seu próprio lanche! 

TRABALHADORES RECLAMAM DOS LANCHES 
OFERECIDOS NAS MINAS DA VALE

SINDICATO METABASE MARIANA  
OFICIALIZA A VALE SOBRE O INÍCIO DAS  

NEGOCIAÇÕES DO ACT 2017/2018 
  O Sindicato Metabase Mariana já 
oficializou a Vale sobre o início das 
negociações do ACT 2017/2018.  
 Em reunião, os representantes tra-
balhistas da Vale apresentaram os resulta-
dos da empresa no último trimestre. 
 O período foi de forte produção 
para a Vale, batendo recordes e sendo 
considerado o melhor segundo trimestre 
de minério de ferro da história da Vale. 
 A produção de minério de ferro ba-
teu um recorde nesse segundo trimestre, 
sendo 5,6 Mt superior quando compara-
dos ao 1º trimestre do mesmo ano.

 Durante a reunião, a empresa sina-
lizou uma PLR variável entre 4,4 e 5,5 sa-
lários. 
 Cabe ressaltar que, se os índices de 
produção aumentaram significativamen-
te, gerando lucros para a empresa, foi por 
mérito único e exclusivo dos trabalhado-
res, da categoria que uniu forças e deu seu 
suor e sangue pela empresa. 
 Exigimos uma PLR justa e que va-
lorize a categoria que luta dia após dia e é 
principal responsável pelo enriquecimen-
to da empresa. 

Sindicalize-se!  
Ninguém é tão bom quanto todos nós juntos! 

Acesse: www.metabasemariana.com.br/ ou facebook.com/sindicatometabasemariana 
(31) 3557 - 2019 (Mariana)/ (31) 3837-6462 (Barão de Cocais) 

Conheça nossos convênios e descontos exclusivos para associados!


