
 sindicato e a Vale participaram 

Onesta quinta, 8 de abril, da primei-
ra reunião de negociações do 

nosso Acordo Colet ivo de Trabalho 
Especı�́ico.

Desde o ano passado, principalmente em 
consequência da pandemia, as reuniões 
estão sendo realizadas de forma virtual, por 
vı́deo conferência, para evitar formas de 
evolução da terrıv́el doença que já vitimou 
cerca de 350 mil brasileiros em um ano.

Este formato virtual de reuniões deve 
acabar, quando superarmos a pandemia, 
mas vai se �irmando o desejo confessado da 
empresa para acordos coletivos por 
Sindicato, podendo acabar com as negocia-
ções envolvendo grupos de sindicatos, como 
vinha historicamente acontecendo para os 
“acordos gerais”, de nıv́el nacional.

Isto demonstra a importância do ACT 
Especı�́ico, que tende absorver cláusulas do 
acordo nacional e focar em problemas regio-
nalizados, para melhor atender os trabalha-
dores.

Na primeira reunião praticamente foi 
discutido um calendário de negociações, já 

tendo marcado novo encontro para a próxi-
ma semana (terça-feira, 13 de abril) entre o 
METABASE MARIANA e a Vale.

O Sindicato atende reivindicação dos 
trabalhadores para pressionar a empresa 
pela atualização da carteira de benefıćios, 
lembrando que enfrentamos uma evolução 
in�lacionária no Paıś, que nos forçam a maio-
res gastos, pressionados pela pandemia e 
preços puxados no mercado pela catastró�i-
ca elevação e preços de combustıv́eis, citan-
do, como exemplo, o cartão lanche, que �icou 
bastante defasado.

Neste acordo estaremos tratando de direi-
tos importantes, como o prêmio assiduida-
de, auxıĺio creche-babá, reembolso educaci-
onal, entre outros.

E�  de extrema importância que os trabalha-
dores acompanhem a evolução das negocia-
ções e o sindicato circulará sempre os resul-
tados preliminares de cada reunião, até que 
tenhamos uma proposta geral para subme-
ter à assembleia geral da categoria.

Vamos nos mobilizar e exigir o direito a 
melhores condições de trabalho e de vida 
social para nossas famıĺias!


