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Em nossa
condição de
impotência diante
de uma catástrofe
desta natureza nos
resta fazer orações
pelas vítimas e
todos os seus
familiares.
Prestamos nossa
solidariedade aos
irmãos que têm a
mesma atividade
dos trabalhadores
que representamos,
conhecedores do
empenho e
responsabilidade
de todos em suas
atividades
profissionais
para a Vale.
Estamos muito
sofridos e
queremos estar
junto de cada
família no que
precisarem para o
socorro às
necessidades
essenciais neste
momento.

A paralisação de unidades da
Vale no Sistema Sudeste traz muita
ansiedade para os trabalhadores e
nossos familiares. Entendemos a
responsabilidade das iniciativas da
empresa para atender a plena
segurança de suas operações,
depois das tragédias de Mariana e
Brumadinho. Mas, ao mesmo
tempo, surge entre nós a
preocupação com os empregos de
todos os trabalhadores que têm
suas atividades paralisadas.
Os trabalhadores, no entanto, devem se
tranquilizar quanto à manutenção dos empregos,
pois devemos confiar no compromisso que foi
assumido pelo próprio presidente e diretoria da
empresa. Em manifestações públicas, o presidente
da empresa, Fábio Schvartsman, afirmou que os
empregos serão preservados, posição que vamos
cobrar permanentemente da Vale.

N

ossa principal luta é para
manter os empregos dos
trabalhadores, garantir o
ganho real dos salários, de
benefícios como nosso plano de
saúde, pagamento justo de
direitos como a PLR e outros.
Além de condições humanas de
trabalho, remunerações justas e
conquistas coletivas para os
trabalhadores, zelamos pelos
direitos sociais de nossas famílias.
Este é o papel honesto e
rigoroso que todo sindicato deve
exercer.
Confiamos que o sindicato
“Metabase Brumadinho” vá

Ao acompanhar o
socorro às vítimas de
Brumadinho, o
presidente da Vale
afirmou medida para
não permitir
demissões de
trabalhadores em
unidades paralisadas.

exercer com rigor esta função que
lhe cabe na defesa dos direitos
dos trabalhadores e das famílias
que representa em sua atuação.
Acreditamos que este Sindicato vá
defender os empregos, dar toda
assistência às famílias de
trabalhadores que perderam seus
entes queridos na terrível
tragédia, honrar o papel digno de
um sindicato que mereça a
confiança e o respeito da
categoria que representa.
Somos todos solidários com a
aflição dos trabalhadores e da
população duramente atingida e
estamos de luto por esta tragédia.

A população que se ausentou
de suas casas em Brumadinho,
diante de alertas de risco de novo
rompimento de barragem, foi
duplamente atingida. Ausentes de
suas residências, elas estavam
sendo saqueadas por bandidos
que não tem qualquer respeito à
dor humana. Foi preciso deslocar
um grande contingente de
policiais para proteger suas
casas, enquanto não podiam
voltar com segurança.

I

nfelizmente, voltamos a
alertar os trabalhadores
contra os boatos e
fofocas nocivos, que são
espalhados no ambiente de
trabalho e em redes de
aplicativos na internet.
A boataria objetiva apenas
desequilibrar os
companheiros e criar um
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gora, os trabalhadores e a população
volta a ser atacada por oportunistas,
solicitando que assinem procurações,
prometendo ações judiciais milionárias e milagrosas
contra a empresa.
Devemos deixar claro que a Justiça já se
encarrega de garantir indenizações para famílias de
tantos que perderam seus entes queridos ou
patrimônio, não ficando ninguém desamparado.
Quanto aos trabalhadores, temos a garantia do
jurídico da entidade sindical representativa, para dar
toda assistência e evitar que sejam extorquidos por
quem se aproveita da tragédia em busca de
honorários arrancados das ações que pretendem
mover, sem se responsabilizarem pelos empregos e
pela integridade dos direitos conquistados pela
categoria.

clima de tensão,
extremamente prejudicial ao
trabalho e que podem trazer
consequências sérias.
Devemos lembrar aos
trabalhadores que devem
levar em consideração
apenas as informações
oficiais, através dos
informativos do Sindicato e

s boatos parecem apostar no pior
para os trabalhadores. Muitos
insistem em investir na contrainformação, para criar clima de insegurança
entre os companheiros sobre quaisquer
assuntos relativos ao trabalho e aos direitos
conquistados pelos trabalhadores nos acordos
coletivos de trabalho.
No início do ano, informamos que a PLR
relativa a 2018 será paga no dia 1º de março
próximo. Realizamos, inclusive, assembleias
que aprovaram um novo modelo de PLR
relativa a 2019, para pagamento em 2020.
Esta é uma conquista dos trabalhadores
nas negociações do Sindicato com a direção
da Vale, quando subimos o teto na PLR de 5

da própria empresa.
Qualquer notícia fora da
normalidade deve ser
comunicada ao Sindicato,
para que possamos checá-la
e retornar informação
correta, de forma a orientar e
tirar quaisquer dúvidas dos
companheiros com
responsabilidade.

para 6 e, finalmente, para 7 salários.
A PLR a ser paga em 1º de março referese aos resultados da Vale em 2018, que já
estão consolidados.
Desta forma, tudo que estiver circulando
de alteração do que já fora estabelecido é
pura especulação maldosa, a serviço de uma
intenção que só pode trazer prejuízo aos
trabalhadores.
Alertamos a todos para o extremo cuidado
que devemos ter contra a boataria e zelarem
pelas informações com responsabilidade do
Sindicato e da Vale.
Nenhuma informação do contrário foi
repassada tanto pelo Sindicato quanto a
própria Vale.

