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TRABALHADORES DA SAMARCO  
APROVAM PROPOSTA DE ACORDO  
COLETIVO DE TRABALHO 2017/2018 

COM 58% DOS VOTOS

Em assembleia na última terça-feira, 
19, os trabalhadores da SAMAR-

CO, aprovaram a vergonhosa proposta 
de ACORDO COLETIVO DE TRABA-
LHO 2017/2018 oferecida pela empresa. 
 A proposta ofereceu a manu-
tenção dos benefícios já garantidos 
no último ACT, além de um abono 
a ser creditado no cartão alimenta-
ção, num valor de R$1000,00 (até 10 
dias após a assinatura do Acordo). 
 Depois de 4 anos sem reajustes, a 
Samarco sequer ouviu os apelos do Sin-
dicato, alegando a mesma desculpa de 
sempre: não está operando e não tem 
como oferecer melhorias ao trabalhador.
 Além disso, a Samarco se recusou a 
negociar qualquer tipo de ESTABILIDA-
DE e MANUTENÇÃO DOS POSTOS 
DE TRABALHO para o trabalhador. 
Cadê a empresa que respeita e valoriza 
seu trabalhador, como muito se vê sen-
do divulgado pela Samarco na mídia? 
 O período de layoff  da empre-

sa finaliza em outubro, e o que será 
de nossa categoria? O trabalhador da 
Samarco vive desde o dia 05/11/2015 
um tempo de incertezas, de insta-
bilidade física, emocional, sem sa-
ber o que virá no dia de amanhã. 
 O que vemos é somente desrespei-
to, falta de consideração com o traba-
lhador que deu seu voto de confiança à 
empresa. O trabalhador é o único que 
está pagando por um erro que não é dele.  
 O Sindicato foi obrigado à acio-
nar a justiça depois que a Samarco se 
recusou a pagar a PLR devida à classe, 
e ainda descumpriu o Acordo, descon-
tando de uma só vez as dívidas do tra-
balhador, em desacordo com o que foi 
tratado judicialmente entre as partes. 
 Como se não pudesse piorar, 
vem esse acordo absurdo e vergonho-
so, sem garantias, deixando a categoria 
completamente ao léu, desamparada, 
ofertando um abono ridículo, como 
quem manda a classe “calar a boca”. 



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!

TRABALHADORES NÃO PRECISARÃO APRESENTAR 
CARTA DE RECUSA DE TAXA ASSISTENCIAL

Nesse ACT 2017/2018 da Sa-
marco, em específico, o Sin-
dicato se absteve da cobrança 

da taxa assistencial, em solidariedade 
aos trabalhadores, que já foram preju-

dicados demasiadamente com o Acor-
do vergonhoso oferecido pela empresa. 
 Também não será necessário que 
o trabalhador escreva a carta de recusa 
como é de costume em outros acordos. 


