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PRIMEIRA REUNIÃO PARA  
NEGOCIAÇÃO DE ACT 2017/2018  

COMEÇA SEM DEFINIÇÕES

No último dia 04, quarta-fei-
ra, os diretores do Sindi-
cato Metabase Mariana se 

reuniram com os representantes tra-
balhistas da Vale para a primeira reu-
nião de negociação referente ao Acor-
do Coletivo de Trabalho 2017/2018.  
 Com a pauta de reivindicações em 
mãos, construída a partir da pesquisa de 
clima realizada pelo Metabase nas áreas da 
Vale, os diretores do Sindicato Metabase 
Mariana já começaram ouvindo as mes-
mas ladainhas e choradeiras de sempre!
 Os representantes trabalhistas da 
vale afirmaram que não tiveram tem-
po hábil para analisar com atenção a 
pauta de reivindicações enviada pelos 
sindicatos e que, portanto, não haviam 
construído a proposta por completo.   
 Nessa primeira  reunião, fica-
ram acertados os seguintes detalhes: 

1)GARANTIA DA DATABASE

2) VIGÊNCIA DO ACORDO CO-
LETIVO DE TRABALHO DE 1 

ANO 

3) MANUTENÇÃO DO PLANO 
DE SAÚDE 

4) COMISSÃO PARA TRATAR 
ASSUNTOS REFERENTES À VA-

LIA E PASA 

5) ADEQUAÇÃO DO PLANO 
ODONTOLÓGICO  (CORTES E 

REAJUSTES)

6) QUAISQUER ALTERAÇÕES 
ADVINDAS DE ASPECTOS DA 
REFORMA TRABALHISTA SÓ 
ACONTECERÃO APÓS CON-
SENSO ENTRE A VALE E OS SIN-

DICATOS.

As próximas reuniões ficaram agen-
dadas para os dias 17 e 18 de outubro



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!

DENÚNCIA: TRABALHADORES SÃO COAGIDOS 
A APROVAR PROPOSTA DE ACT E SOFREM  

AMEAÇAS DE DEMISSÃO EM MASSA 
 O Sindicato Metabase Mariana 
recebeu denúncias dos trabalhadores 
de que a gerência da mina de Brucu-
tu estaria pressionando e  ameaçando 
os colaboradores de forma incisiva. 
 De acordo com as denúncias, os 
trabalhadores estariam sendo coagidos a 
VOTAR SIM em relação à proposta de 
ACT 2017/2018 que ainda será apresen-
tada pela Vale aos Sindicatos e futura-
mente levada à votação.    
 Ainda de acordo com o denuncian-
te, os abusadores de poder estão afirman-
do que se os colaboradores não aceitarem 
a proposta, haverá retaliações e demis-
sões em massa na  referida gerência. 
 É inaceitável que a propos-
ta ainda nem tenha saído da mesa 

de negociações e já haja esse tipo de 
abuso contra o trabalhador! Estão ini-
bindo, coagindo e assediando a cate-
goria de forma abusiva e descarada!  
 Nós do Metabase Mariana 
EXIGIMOS  que as devidas atitu-
des sejam tomadas, que os abusado-
res recebam as medidas corretivas!  
 Não aceitaremos que nos-
sos trabalhadores sejam assedia-
dos em seu ambiente de trabalho! 
O voto é livre!!!! Exigimos um ambien-
te democrático para que cada trabalha-
dor exerça seu direito de livre escolha! 
 Lutaremos por uma proposta decen-
te na mesa de negociações! E lutaremos 
também para que a categoria possa votar 
com dignidade, de acordo com seus anseios! 


