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E

m nosso último boletim,
procuramos tranquilizar os
trabalhadores de que a Vale,
cobrada pelo Sindicato, garantiu que não
implementaria nenhuma medida contra os
empregos dos trabalhadores, até que o
grave problema que enfrentamos seja
plenamente superado.
O METABASE BH procurou participar
de todos os eventos patrocinados pelo
Ministério Público, onde era discutida a
tragédia de Brumadinho. Em todos estes
eventos, defendemos uma postura de que
a empresa não implementasse qualquer
demissão e também não fizesse
transferências de trabalhadores para
outras unidades, sem antes discutir com o
sindicato e que fosse de interesse dos
próprios trabalhadores.
Nosso sindicato, ao mesmo tempo em
que pressionamos a empresa para
garantir os empregos e a tranquilidade dos
trabalhadores, alertamos para que os
próprios companheiros evitassem “dar
corda” para a onda de boatos, que sempre

apontam medidas nocivas aos
trabalhadores, como se fosse um balão de
ensaio” para testar a resistência dos
companheiros diante das ameaças. Estas
“notícias falsas” (fake News) se
transformaram em verdadeira desgraça
em nosso meio e todos sabem do que esta
praga é capaz para destruir o que
demoramos tanto para conquistar de
direitos trabalhistas e sociais. Por isto,
sempre alertamos para que ninguém
distribua estas mentiras, que são como um
adubo para plantar medidas prejudiciais
aos trabalhadores e para toda a
sociedade.

TRANQUILIDADE ÀS NOSSAS FAMÍLIAS

A

Vale afirmou sua
política de
preservar os empregos de todos os
trabalhadores e de que não faria
nenhuma transferência de empregados sem que
haja negociação e acordo com o Sindicato,
sempre preservando o interesse de cada
companheiro.
Garantia dos direitos
Os trabalhadores na Vale são conscientes
dos direitos valorosos conquistados na empresa,
que devemos preservar, como um plano de saúde

exemplar, benefícios importantes como subsídio
de alimentação, prêmio recorde de PLR e tantos
outros que fazem diferença de trabalharmos
numa empresa que atende nossas demandas
para a melhor condição de trabalho e assistência
às nossas famílias. Defendemos todas as nossas
conquistas de anos de luta do Sindicato e
acolhimento da empresa nos acordos coletivos
que firmamos e não podemos permitir que estes
direitos sejam postos em risco pela tentativa de
destruição de nossa atividade profissional.

O

s trabalhadores
sabem da
responsabilidade do sindicato para
defender os direitos e
interesses da categoria.
Todos acompanham a
gravidade do momento em
que vivemos com ameaças aos nossos direitos
trabalhistas e previdenciá-

A

rios e todas as iniciativas
para desmobilizar as lutas
operárias com perseguição aos sindicatos.
Trabalhadores que não
estiverem organizados em
um sindicato forte e
estruturado estarão
condenados a perderem
todas as suas conquistas.
Este é um novo momen-

sociedade mineira sabe
muito bem a repercussão da
mineração para a economia
de nosso Estado. O próprio nome de
Minas Gerais vem da mineração, que
sempre representou a maior fonte de
recursos de sustentabilidade de
tantas outras atividades econômicas
que dependem da produção mineral.
Em resumo, a mineração significa
empregos, rendas para com impostos
e royalties para Estado e municípios
garantirem suas estruturas
administrativas e funcionais.
Certamente, precisamos de toda
uma gama de cuidados para a

to de reinvenção das lutas
operárias, através da
consciência de classe, da
mobilização e participação
ativa na vida do Sindicato.
SINDICALIZE-SE.
Fortaleça o Sindicato, para
preservarmos todas as
conquistas e avançarmos
em nossas lutas!

atividade mineradora, que protejam o
meio ambiente, garanta condições
humanas e justas de trabalho e
representem proteção para toda a
comunidade envolvida.
Cobramos da empresa medidas
que nos assegurem com todas as
condições para exercermos nosso
trabalho com o mesmo senso de
responsabilidade demonstrado pela
categoria e queremos tranquilizar
todas as famílias dos trabalhadores na
empresa para o pleno respeito a estes
princípios, a começar pela garantia
dos empregos e todos os direitos que
conquistamos.

