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SINDICATO LUTA PARA OUE ESCALA DE 11 HORAS 

SEJA CONCEDIDA A TODOS OUE OPERAM 

COM TURNO DE REVEZAMENTO 

A diretoria do METABASE-BH obteve uma 

importante conquista com a implantação 

do turno de 11 horas na Vale, desejo antigo 

dos trabalhadores. Agora, o Sindicato luta 

para que esse regime seja uma tendência 

na empresa em escalas que operam com 

turno de revezamento. 

O objetivo é proporcionar aos trabalhado

res uma jornada de trabalho humanizada, 

que conceda ao funcionário a condição 

de conviver com a família e intensificar 

suas relações sociais. 

Diversos estudos já demonstraram que 

os trabalhadores que exercem jornadas 

mais flexíveis, com disponibilidade de 

tempo para o convívio familiar, para o 

lazer e para o descanso, conseguem 

render com mais eficiência, diferente do 

funcionário que é submetido a uma carga 

horária elevada, da qual a empresa se 

torna a sua própria casa. 

O presidente do METABASE-BH, Sebas

tião Alves de Oliveira, lembra que muitas 

famílias entram em crise pelo simples 

fato de não existir uma adequação 

entre o emprego e a vida social das 

pessoas. "Turnos como esse de 11 

horas, é uma ferramenta para evitar a 

dissolução das famílias. Por isso, o 

Sindicato brigou tanto pela sua 

implantação. Agora, temos que esten

der aos demais trabalhadores e, com 

isso, estabelecer uma relação de tra

balho mais humana e digna para 

todos", defende. 

A diretoria do METABASE-BH está em 

conversas constantes com a empre

sa, cobrando as devidas adequações. 

Mesmo estando fora da data-base, o 

Sindicato entende que são discussões 

essenciais para o dia a dia dos traba

lhadores. 

Cuide de você e de quem você ama! 

Mantenha o distanciamento social. 
H i ie nize as mãos. 

Use máscara. 
Evite a lomeração. 



HÃ OU ATRO ANOS SEM REAJUSTE, SINDICATO COBRA 
REVISÃO NO TICKET REFEIÇÃO 

Benefício é concedido somente para quem exerce a função onde não há 
restaurante ou realiza trabalho externo 

O METABASE-BH permanece na luta pela revisão ticket de refeição concedido pela Vale aos 
funcionários que trabalham onde não há refeitório ou realizam atividade externa . 
Hoje, o beneficio tem o valor de aproximadamente RS 483,20 e está congelado há quatros 
anos. Para se ter uma ideia, o último dado da inflação divulgado, aponta um índice de 10, 16%. 
Isso somente no ano de 2021. Ao considerar os últimos quatro anos, a defasagem vai superar 
os 30%. 
Por isso, a necessidade de discutir o assunto, mesmo o benefício não constando no ACT, e 
exigir da Vale a compreensão pelo momento vivido no país e a devida revisão dos valores pra
ticados no benefício. 

ESTAMOS DE OLHO! 

CONVÊNIO HANDRAKE NÃO ATENDE O TRABALHADOR 
Estamos novamente denunciando o convênio de compra 

de remédios da Vale. Um benefício que poderia ser de 

grande importância para os trabalhadores, mas na verda

de, não serve para nada. As informações que chegam é 

que o funcionário não consegue adquirir o medicamento 

devido uma série de burocrácias e exigências. A Vale já foi 

informada diversas vezes do problema e o Sindicato 

aguarda uma posição. 

SINDICALIZE-SE! 
O trabalhador que deseja a manutenção do emprego, quali

dade no ambiente de trabalho, jornadas humanizadas, bene

fícios conquistados, direitos respeitados e reajustes sala

riais, precisa colocar a mão na consciência e se sindicalizar. 

Nada vem de graça e tudo que a entidade proporciona é 

graças ao apoio dos associados. 

Estamos vivendo um período de ataques aos direitos traba

lhistas e, se não houver, unidade entre o trabalhador e o Sin

dicato, a corda irá arrebentar para o lado mais fraco. 

Doe: Água, Alimentos não perecíveis, 
Cobertores, Colchões, Roupa de cama, Itens 
de higiene pessoal e Materiais de limpeza 

Pontos de Arrecadação: Em todos os 
batalhões, quartéis e bases comunitárias da Policia 
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Delegacias 
da Polícia Civil de Min3s Gerais. Posto de Coleta do 
Servas - Av. Cristóvão Colombo, 683, Belo Horizonte 

Mais Informações: C3n 3349-2400 




