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Para proteger seus trabalhadores,
Sindicato Metabase Mariana solicita à Vale
Acordo Trabalhista específico para a época
de pandemia

C

om o objetivo de resguardar a categoria, os diretores do Sindicato Metabase Mariana solicitaram à Vale
um pedido de novo Acordo Trabalhista específico para a época da pandemia.
Por se tratar de um período repleto
de incertezas, inseguranças e dúvidas para
os trabalhadores, Ângelo Eleutério, presidente do Sindicato, acredita que seja importante criar medidas de proteção para
os trabalhadores. “É necessário, neste momento tão conturbado que vivemos mundialmente, buscar alternativas que resguardem nossos trabalhadores, que são nosso
bem maior. Nós faremos o que for necessário para garantir que seus direito sejam

cumpridos”, afirma.
No Acordo, serão solicitados à Vale
vacinação contra a gripe (H1N1), testagem rápida dos trabalhadores que estiverem na área, seguro de vida em caso
de falecimento. Além disso, o Sindicato
reivindicou também o cartão alimentação extra com validade até dezembro.
Foi cobrado, ainda, da empresa um
maior isolamento social, com diminuição
de trabalhadores nas áreas, reafirmando
a importância do distanciamento social
como principal arma contra a COVID-19.
A saúde e a segurança do trabalhador sempre serão prioridades para o Sindicato. Nada vale mais que a vida humana!

Em época de pandemia......

a luta não pode parar!
Sindicato realiza obras de melhorias na
sede em Mariana

Em época de quarentena, nossa equipe coloca a mão na massa para garantir melhorias para nossos parceiros e associados! As obras estão realizadas na sede do Sindicato, em Mariana, para que os atendimentos voltem à todo vapor quando essa
pandemia passar. No salão, estão sendo revitalizadas as pinturas, os pisos e também todo o telhado, além de alguns pequenos reparos solicitados pelos associados.

ferramentas on-line à favor da luta
pelos trabalhadores!
Com o intuito de seguir na luta pelos trabalhadores, a equipe do Sindicato Metabase
está se adaptando às ferramentas on-line
e buscando novos métodos para interagir
e permanecer lado a lado da categoria.
Na foto, Ângelo Eleutério, presidente
do Metabase, e Pedro Chaves, representante do setor jurídico do Sindicato,
participam da audiência virtual de equiparação salarial dos trabalhadores da
Samarco, realizada na última semana.

