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epois de aprovado em Água Limpa (90,4% dos votos 

Dfavoráveis), em Brucutu (com 89%), também os 
trabalhadores no Complexo Mariana, com 88% dos 

votos, aprovaram assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
2021/2022 com a Vale. Desta forma, a categoria autorizou por 
extraordinária votação a assinatura do ACT pelo METABASE 
MARIANA com a empresa.

Exercendo seu direito de decidir através do “voto secreto” e 
tendo pleno conhecimento do teor da proposta em discussão, os 
trabalhadores saem vitoriosos desta negociação coletiva com a 
Vale. O Sindicato fez aos trabalhadores ressalvas por não termos 
reposto o índice anual da inflação pelo INPC e também sobre 
redução do adicional noturno para novos contratados, mas 
garantimos todos os direitos estabelecidos no Acordo Coletivo 
vigente, inclusive os 65% de adicional noturno para os 
trabalhadores atuais, apesar da tentativa da empresa de reduzí-lo 
para todos. Fizemos a empresa entender que o direito compõe 
hoje o orçamento familiar e teríamos um baque na remuneração 
global, justamente diante de evolução geral de preços de produtos 
essenciais de nossa cesta de alimentos.

O reajuste de 8,8% incide sobre todos os benefícios das 
cláusulas econômicas do acordo coletivo vigente e editaremos 
informativo atualizando os valores de cada um deles, para que os 
trabalhadores acompanhem seu cumprimento pela empresa. 
Compondo os demais itens principais do acordo, os trabalhadores 
receberão um abono compensatório de R$ 2.000,00 (R$ 1.400 em 
dinheiro e R$ 600 no cartão alimentação), tendo também 
reajustado o valor do Cartão Alimentação para R$ 860,00, com o 
pagamento do 13º cartão dez dias após a assinatura do ACT.

Assinado o Acordo Coletivo, o Sindicato parte nos próximos dias 
para a negociação com a Vale das condições para o pagamento da 
PLR 2022, além de continuarmos o intenso trabalho de garantir 
condições justas de trabalho e respeito a uma categoria que 
exerce uma atividade penosa, alcançando lucros extraordinários 
para a empresa, levantando quaisquer passivos de direitos 
trabalhistas em favor dos trabalhadores.


