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GRUPO RENOVAÇÃO

U
ma mensagem em rede social de 
uma alta direção da Vale volta a 
insistir com a defesa de corte do 

“Cartão Alimentação Extra”. Argumenta que 
as razões “que justificaram o cartão extra, 
estão desaparecendo”.

Fala do papel dos sindicalistas em defen-
der o cartão, mas dá todo o entendimento que 
amola o facão para cortar este benefício, que 
possibilita às nossas famílias arcar com os 
altos custos do consumo alimentar e produtos 
de higienização durante o  confinamento para 
nos protegermos das doenças.

A Vale quer proteger a doença apenas 
dentro da empresa e encerrar as condições de 
proteção em nossas residências? Isto é um 
absurdo. Uma opinião estúpida, que contraria 
todo o esforço que seguimos para barrar a 
proliferação do Covid-19.

Desde a tragédia de Brumadinho, os 
trabalhadores mostram sua responsabilidade 
e empenho para manter a empresa com alta 
lucratividade e resultados operacionais extra-
ordinários. É com esta postura que a Vale 
enxergará novas ameaças de mortes e conta-
minação pela doença desesperadora? A Vale 
não se importa com os riscos de infecção e 
mais mortes?

A pandemia 
registra mais de 
33 mil mortes no 
País e quase 600 
mil de contamina-
dos e a Vale afirma  
que as condições 
estão melhorando? 
Será que esta direção não acompanha o 
flagelo que vivemos, com medo de respirar, 
com medo de tocar, obrigados à mascara 
protetora como parte do vestuário, brigar por 
EPIs eficientes, realização de testes, despedir 
cada manhã dos familiares, pedindo a Deus 
que nos proteja da contaminação?

A mensagem para plantar argumento de 
afrouxar os cuidados em nossas casas serão 
estendidas também à proteção que precisa-
mos dentro da empresa? Já que as “justificati-
vas estão desaparecendo”, todos devemos 
relaxar nas regras de proteção?
Absurda! Desumana! Uma declaração infeliz 
de alguém que pode estar apenas buscando 
cortar cartão alimentação extra para não tirar 
do lucro fabuloso que continua sendo alcança-
do pela empresa. Não toleramos esta postura 
da Vale e cobramos mais respeito e humanis-
mo com os trabalhadores.


