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contraproposta  
vergonhosa do acordo da 
vale vai para votação após 

pressão da empresa 

Veja o que foi oferecido pela 
empresa após a última reu-
nião entre a Vale e os 13 

sindicatos do Grupo Renovação:  
 
* reajuste de 2,5% nos salários e no 
cartão alimentação (em 1º de no-
vembro já incluído inpc de 1,83%); 
* pagamento de 13º cartão alimen-
tação no valor de r$717,50 a ser cre-
ditado dez dias após a assinatura do 
acordo;
* nos demais benefícios financeiros 
reajuste pelo inpc de 1,83% (limites 
de reembolso do plano de saúde, piso 
salarial e benefícios de auxílio-creche 
e auxílio-babá);
* indenização de r$ 1.200, para des-
continuidade do implante odontoló-
gico e ortodontia;
* manutenção de todos os benefícios 
conquistados em acordos anteriores; 
* proposta válida até 30 de novembro 
2017. 

 Os sindicatos do Grupo Renova-
ção decidiram de forma consensual le-
var a proposta para votação da catego-
ria, para que os trabalhadores tomem 
uma posição à respeito do que está sen-
do oferecido pela empresa. 
 Durante as reuniões de negocia-
çõs, o Sindicato Metabase Mariana 
exigiu da Vale que os trabalhadores 
fossem valorizados e recebessem ga-
nho real, nos salários e benefícios, bem 
como a manutenção dos benefícios já 
garantidos em acordos anteriores. 

vote consciente e 
não aceite  

pressão! 
Compareça à assembleia, procure en-
tender bem a proposta e avaliá-la!  
Vote consciente e lembre-se: nosso 
acordo coletivo tem força de lei para 
garantir todos os direitos coletivos con-
quistados nos acordos coletivos e ame-
açados pela reforma trabalhista. 



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!


