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GRUPO RENOVAÇÃO

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

A

Vale já divulgou amplamente entre os
trabalhadores a proposta que apresentou
ao METABASE MARIANA, visando a
assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
Específico. A empresa gastou três reuniões para
declarar como “final” uma proposta em que traz
como novidade apenas um reajuste de R$ 0,50 no
Cartão Lanche a partir de abril/2021 e mais R$ 0,40
a partir de abril/2022, totalizando um reajuste de
R$ 0,90 no valor praticado hoje de R$ 7,60.
Esta alteração é tão insignificante e vergonhosa,
diante do lucro que a Vale tem, mesmo no auge de
uma pandemia, que a categoria certamente não irá
se prender a este afago miserável. O que realmente
importa e tem valor para os trabalhadores é a
manutenção de todos os direitos estabelecidos no
atual ACT Específico e que foram conquistados nas
negociações ao longos dos anos.
O Sindicato convoca todos os trabalhadores para

DIA 28 DE ABRIL – Portaria e Restaurantes
das minas de Água Limpa (Rio Piracicaba)
DIA 29 DE ABRIL - Brucutu – (São Gonçalo
do Rio Abaixo / Barão de Cocais) e na subsede na rua Alice Gonçalves, 185 – Bairro
Viúva – Barão de Cocais
DIA 30 DE ABRIL - Alegria (Mariana),
Fábrica Nova (Mariana) e Fazendão (Catas
Altas) e na sede do Sindicato, Rua Bom
Jesus, 314 – Bairro Centro – Mariana)

decidirem sobre esta proposta para assinatura do
Acordo, mas não deixamos de lamentar a pouca
sensibilidade da empresa com o imediatismo da
preocupação de toda a categoria diante das severas
dificuldades impostas pela pandemia e de uma
evolução criminosa de preços de itens básicos e
essenciais no consumo de nossas famílias.
A categoria, que sempre agiu com responsabilidade e consciência, certamente tomará uma decisão
equilibrada, diante de uma tragédia que ceifa
centenas de milhares de vidas, para que possamos
aguardar a normalidade da convivência social e
mesmo familiar sem os medos que nos desesperam.
As assembleias serão realizadas de forma presencial, cumprindo todos os procedimentos e protocolos de proteção contra a Covid-19, permitindo que
os trabalhadores participem em segurança e possam deliberar pelo voto secreto sobre a proposta
para o ACT Específico.

