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Somando os mais de quinhentos mil reais relaciona-
dos ao processo de insalubridade e o acordo de 20%, 
que bate na casa de quase meio milhão de reais, o 
Sindicato conquistou mais de UM MILHÂO DE REAIS 
somente nesses dois processos. A entidade vem 
obtendo valores expressivos em passivos trabalhis-
tas, sendo que vários trabalhadores já estão receben-
do e a tendência é que nos próximos dias outros 
funcionários sejam contemplados. O METABASE 
MARIANA tem quase mil processos contra a Vale e 
não abre mão dos direitos da categoria. 
O trabalho executado pela atual gestão vem sendo 
elogiado por todos, o que resultou em vitória nas 
últimas eleições e na elevação do número de sindica-
lizados, que aumentou consideravelmente nos 
últimos meses.     
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O METABASE MARIANA conquistou 
mais uma vitória na justiça e garantiu 
aos trabalhadores outra rodada de 
indenizações referente aos processos 
de insalubridade.  São mais de meio 
milhão de reais, que estão sendo pagos 
de acordo com a realização das perícias 
e tramitação dos passivos. Apesar de 
ser um processo coletivo, por determi-
nação judicial, as perícias estão sendo 
realizadas de forma individual e os 
pagamentos efetuados em blocos, 
conforme o andamento de cada caso na 
justiça.
Na medida em que a justiça vai liberan-
do as ações, mais valores serão pagos 
aos trabalhadores. Uma conquista de 
extrema importância, fruto da união e do 
empenho em prol do direito do traba-
lhador
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de insalubridade  

Para o presidente do Sindicato, Ângelo 
Eleutério, é crucial que as pericias sejam 
realizadas de forma correta e que 
reflitam o exercício da função de cada 
trabalhador. “É fundamental que os 
trabalhadores tenham ciência da impor-
tância das perícias que estão sendo 
realizadas na área, de modo que o perito 
e a justiça consigam acesso a real situa-
ção vivenciada, com exposição à vibra-
ção, poeira, ruído, graxa, óleo e outros 
agentes insalubres, a depender de cada 
função”, afirma.  
O METABASE MARIANA, através da 
atual gestão, demonstra sua força, 
transparência e que sempre trabalhará 
para beneficiar os trabalhadores, 
resguardando seus direitos, dialogando 
com a categoria e buscando as melho

rias necessárias para que cada trabalha-
dor se sinta representado por uma 
instituição séria, mobilizada e consolida-
da. 
Nos próximos 30 a 60 dias, serão pagos 
os valores à título de insalubridade para 
dezenas de trabalhadores.O restante 
dos pagamentos serão realizados 
conforme as decisões forem proferidas 
nos processos judiciais. Em breve divul-
garemos novas listas de outros traba-
lhadores que serão contemplados nos 
termos dos trâmites de cada ação 
judicial. 

Wagner Miranda Campos
Samuel de Paula Marques
Vaner Marcos de Carvalho
Eloisio dos Santos
Amilton Luiz Tavares
Cleiton Luciano Marques
Deivid de Oliveira Barros
Leonardo Rodrigo Vieira Pereira
Aenderson do Carmo Freitas

Afrânio Duarte Veloso
Adriano José da Silva Dias
Alexandre Anderson Borges 
Cleber Cícero Soares da Silva
Maurílio Francisco Calsavara
Luciano Egidio Messias 
Leomar Abreu de São José
Luciano Geraldo Miranda 
Marcelo Augusto do Carmo
Elder Francisco de Araújo
Wallison dos Anjos Procópio

Confira se seu nome 
está na lista:

Entre em contato com o 
METABASE MARIANA

 pelo número de telefone:
 3557-2019.



Acordo dos 20%
Luta do METABASE MARIANA garante direito da categoria

Alguns trabalhadores que foram contratados para o turno de 6 horas e foram remanejados para o turno de 12 
horas, e que ainda não haviam recebido o aumento de 20%, ficou acordado que a Vale pagará as diferenças devidas 
a esses trabalhadores, que chega ao aporte de quase meio milhão de reais. 
Essa conquista é fruto da atuação do METABASE MARIANA, que fez valer o Termo de Resolução de Conflitos, 
contemplando todos os trabalhadores que tenham esse direito, de forma justa e igualitária. 
O trabalhador receberá os valores retroativos e terá a incorporação salarial de 20%. Nesse primeiro momento, 54 
trabalhadores foram agraciados, que já irão receber os valores na folha de pagamento do mês de julho. 
O METABASE MARIANA CONTINUA NA LUTA PARA QUE OS DIREITOS DOS TRABALHADORES SEJAM 
SEMPRE RESPEITADOS E CUMPRIDOS.
Pedimos que os trabalhadores listados abaixo entre em contato com o METABASE MARIANA, pelo telefone 
(31) 3557-2019. 

Adalberto Soares de Moura
Adeilson Arlindo de Mello
Aguinaldo Abreu Ramos
Aldo do Carmo de Souza
Alessandro Geraldo de Souza
Alexandre Amelio da Costa
Alysson Vinicius Vieira Gualberto
Antônio José Alves dos Santos
Carlos Henrique Fernandes Carvalho
Claudimar Costa Bueno
Daniel Francis Cyrillo
Daniel Martins Mapa
Décio da Paixão de Oliveira
Edilson Nonato de Paula
Edimilson Castro de Oliveira
Edler Franz Alvez
Edmar Repoles
Emerson Guilherme de Jesus Fernandes
Everton Luiz da Silva 

Fabiano Mendes Pitombeira de Sales
Francisco Renato Alves
Geraldo Cezar de Souza
Geraldo Lagares
Geraldo Lucio Hermelindo da Silva
Gilberto Fernandes Batista Moreira
Giovanni Martins do Carmo
Glenan Junior
Henrique Mendes Rodrigues
Higor Geraldo de Oliveira
João Bosco Gregório
Jonatan Alex de Araújo
José Geraldo Custódio
Luciano Gonzaga Brandão
Luis Paulo dos Santos
Marcelo de Carvalho Torres
Mario Silva
Nicio Valentim
Paulo Ricardo Gomes de Souza
Railander Moreira de Melo

Reginaldo de Oliveira Alves
Ricardo da Paixão Luna Tomé
Ricardo Gonçalves
Roberto José da Silva
Ronaldo Almeida Adriano
Ronilson José das Dores
Sérgio Márcio Nunes Borges
Telmo Giordane da Silveira Pereira
Thiago Rosa Coelho Ferreira
Valdinei José de Carvalho
Walter Alexandre Ferreira
Wandeir Celio de Mello
Warllen de Lima Fernandes Anasstácio
Wendel Gualberto Nogueira
Widerson Araújo de Castro.
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TRABALHADOR SINDICALIZADO, 
É GARANTIA DE DIREITOS!

SORTEIO SERÁ REALIZADO EM DEZEMBRO 2021

 2 motos 150 Cilindradas

ATENÇÃO TRABALHADORES 
DA SAMARCO

Como já é de conhecimento de todos, os processos de equipara-
ção/enquadramento movidos em favor dos trabalhadores da Samarco, 
estão avançados e aguardando os últimos recursos que vêm sendo 
apresentados pela empresa. Como a análise dos processos se dá de 
forma individual, alguns trabalhadores estão sendo convocados para 
realização dos pagamentos devidos, e em breve teremos mais indeni-
zações para serem pagas. Nosso jurídico vem trabalhando incessante-
mente para que todos os direitos dos trabalhadores da categoria sejam 
resguardados e garantidos.


