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Sebastão Alves, presidente do METABASE BH argumenta nas negociação da PR e melhora os indicadores anunciados

A

pós muita pressão do
METABASE BH em reunião dos
sindicatos com a Vale, os
trabalhadores conquistaram o maior valor
da história nos pagamentos da Participação
nos Resultados (PR). O valor médio a ser
recebido pelos trabalhadores em nossa
base foi de 5,92%, sendo que grande
número de companheiros receberá o limite
de 6 salários de PR.
Esta é uma marca que orgulha a luta
dos trabalhadores por uma PR mais justa,
sendo que a PR média da Vale foi de 5,6
salários. O importante direito dos
trabalhadores será pago no próximo dia 28
de fevereiro e abre caminho para que
possamos evoluir ainda mais no novo
modelo de PLR que já vem sendo discutido
com a Vale.
Negociação importante
Nas duas reuniões com a Vale, a
primeira em Belo Horizonte, e, a segunda,
no Rio de Janeiro, conseguimos que a
empresa não descontasse o valor do salário
de PR adiantado em 2012, compensando-o

com novo adiantamento de um salário já
com o reajuste de nossa última data base.
Com isto tivemos um crescimento de 6% e
já programamos para 2015 novo
pagamento com o reajuste previsto de 5,4%
e mais o gatilho de ganho real previsto no
Acordo Coletivo. Companheiros que
eventualmente tiveram aumento de salários
foram ainda mais beneficiados pela
compensação de um salário maior do que o
valor do salário adiantado em 2012.
A conquista de uma PR que bate no
limite de 6 salários é resultado da postura
do Sindicato em manter um relacionamento
eficiente e competente nas negociações,
superando qualquer necessidade de atrito,
alcançando o respeito dos patrões ao direito
dos trabalhadores com informação precisa
sobre o desempenho dos trabalhadores e a
demonstração do atingimento de metas.
Parabenizamos a todos os
companheiros, que demonstram seriedade
e eficiência no trabalho e, principalmente,
unidade para conseguirmos nossos
objetivos.

Inúmeras sentenças
favoráveis na Justiça
apontam para a grande
vitória dos trabalhadores em
todo o Brasil pela reposição
de perdas nas contas do
FGTS. Por lei, as contas são
corrigidas pela Taxa
Referencial (TR) mais 3% de
juros ao ano. As ações
pedem que elas sejam
corrigidas pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor
(INPC) ou outro índice de inflação, além
dos juros de 3% anuais. O prejuízo vem
sendo acumulado desde 1999, podendo
chegar a quem tenha contas desde esta
data em 88,3%.
O departamento jurídico do
METABASE BH continua recebendo
grande número de trabalhadores

Os trabalhadores continuam
sendo tratados de forma desigual
pela Vale, penalizando seus
funcionários diretos, que não têm
acesso aos restaurantes, enquanto
o mesmo está livre para
prestadores de serviços. Até agora
a Vale não respondeu por que se
alimentar com qualidade é
permitido para uns enquanto, para
seus próprios trabalhadores só
resta chupar o dedo.
Exigimos resposta e tratamento
mais humanizado da empresa.

sindicalizados decididos em reparar
judicialmente esta perda sofrida. Os
companheiros que desejarem ingressar
com as ações através do Sindicato,
podem fazer a sindicalização no ato da
entrega da documentação ao jurídico e
acompanhar de perto a tramitação de
seu processo.
Defenda seu FGTS da corrosão
inflacionária.

