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ACORDO COLETIVO DE PLR 2018 É  
APROVADO EM TODAS AS MINAS DA VALE 

Foi aprovado no último dia 30 
de janeiro o Acordo Coletivo 
de PLR 2018 em todas as Mi-

nas da Vale. Confira o resultado da 
votação: 
- 57,6% de aprovação no complexo 

Mariana (Alegria, Fábrica Nova e 
Fazendão);
- 63% de aprovação na mina de Água 
Limpa;
- 60,4% de aprovação na mina de 
Brucutu.

VALE QUER MATAR SEUS TRABALHADORES DE FOME!
 Volta a velha discursão sobre o 
lanche, assunto que já parecia pági-
na virada. Os trabalhadores estão in-
satisfeitos com a qualidade do lanche 
oferecido pela Vale há muito tempo.   
 O Metabase já oficiou e solicitou 
à Vale a substituição do lanche ofereci-
do aos trabalhadores pelo Cartão-Ali-
mentação. 
 Como se não bastasse, o Sindica-

to recebeu denúncias de trabalhadores 
do turno de 16h às 01h que estão in-
dignados com o jantar oferecido pela 
empresa! De acordo com as denúncias, 
a Vale está oferecendo as sobras do al-
moço para os trabalhadores jantarem. 
O Sindicato Metabase exige que a em-
presa tome as medidas cabíveis com ur-
gência! Exigimos que nossa categoria 
seja tratada com dignidade e respeito! 

METABASE MARIANA INAUGURA  
ATAPP-MG EM MARÇO 

No próximo dia 10 de março, o 
Sindicato Metabase Mariana 

em parceria com a Associação dos 
Trabalhadores Aposentados e Pen-
sionistas de Minas Gerais (ATA-
PP-MG) e a Clínica Cedisme irá 
inaugurar a Clínica da ATAPP-MG.  
 O objetivo dessa grande parceria 
é oferecer atendimentos a baixo custo 
para a população carente, incluindo os 

trabalhadores aposentados e pensionis-
tas.   
 Em breve divulgaremos os deta-
lhes sobre os atendimentos e procedi-
mentos a serem realizados na clínica. 
  SINDICATO METABASE 

MARIANA: SEMPRE EM  
BUSCA DO MELHOR PARA 

SEUS ASSOCIADOS! 



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!  

TERCEIRIZAÇÃO TEM QUE SER IGUAL  
A DESIGUALDADE?

 A empresa Vitória Engenharia 
que assumiu há mais ou menos três anos 
a prestação de serviço de abastecimento 
dos equipamentos nos boxes das minas 
do complexo Mariana está praticando 
desrespeito para com seu trabalhador.  
O Sindicato Metabase Mariana recebeu 
denúncias de que há um supervisor que 
se acha “o cara”, que desrespeita, perse-
gue e ameaça seus subordinados com tal 
autoritarismo que chega a assustar.
 De acordo com relatos de alguns 

funcionários, o “cara” é um carrasco 
em forma de supervisor e que tem um 
bom perfil para ser um capitão do mato, 
e que, além disso, se protege por trás do 
cargo, entendendo que nada vai lhe atin-
gir.
 Pedimos providências por parte 
da Vale, mesmo porque foi ela que con-
tratou e paga pelo serviço. Não quere-
mos tratamento diferenciado e sim igua-
litário, respeitoso e adequado ao bom 
andamento das atividades do dia-a-dia. 

Nesse carnaval, seja prudente: SE DIRIGIR, 
NÃO BEBA! SE BEBER, NÃO DIRIJA! 


