MARIANA 16 de Abril de 2021

GRUPO RENOVAÇÃO

Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Ferro e Metais Básicos de Mariana - MG

A

Vale apresentou
hoje, 16 de abril,
ao Sindicato sua
proposta para o Acordo
Coletivo de Trabalho
Regional, quali icando-a
como inal e estendendo a
vigê ncia do atual acordo até
o pró ximo dia 30.
Na reuniã o, o Sindicato
cobrou vá rias pendê ncias de
demandas apresentadas à
empresa, como o
enquadramento de
trabalhadores que reclamam
ter entrado na Vale no
regime de 6 horas, passado
para 8 e nã o recebendo a
incorporaçã o dos 20% nos
salá rios. Os nomes dos
trabalhadores nestas
condiçõ es estã o sendo
levantados para imediata
correçã o.
Foi cobrada també m
mais celeridade para a
conclusã o do pagamento de
indenizaçõ es à nova turma
de trabalhadores
bene iciados pelo processo
de indenizaçã o dos minutos
residuais.

A

proposta da Vale para o ACT Regional 2021 é
basicamente a de garantir todos os direitos
estabelecidos no atual acordo, fazendo alteração
exclusivamente no valor do “Cartão Lanche”. Os pontos da
proposta são nos seguintes:
è Novo acordo com validade de dois anos – abril/2021 a
março/2023;
è Manutenção de todas as cláusulas do atual acordo;
O desprezo
nossa importância
è Incorporação no acordo regional
daspela
seguintes
cláusulas do Acordo Geral:
@ Registro de frequência;
@ Horas extras
@ Adicional noturno
@ Cláusulas sindicais
@ Quadro de aviso
@ Reunião de acompanhamento
@ Implantação de novas tecnologias;
è Reajuste no Cartão lanche de R$ 7,60 para R$ 8,10, em
abril/2021, e para R$ R$ 8,50, em abril/2022.
A direção do sindicato manifestou preocupação quanto ao
estabelecimento de reajuste que possa ser engolido por
inﬂação mais alta e cobrou o compromisso da empresa de
fazer revisões, caso tenhamos esta ocorrência.
Apesar de esperarmos uma proposta melhor por parte da
empresa, que passa por ótimo momento ﬁnanceiro,
entendemos que a manutenção de todos os direitos é de
grande importância para a categoria, diante da conjuntura
extremamente instável ocasionada pela pandemia de Covid e
desacerto na economia do País.
O Sindicato agendará assembleia geral nos próximos dias,
para que os trabalhadores deliberem sobre esta proposta.

