
2017 não vai deixar saudade! 
Fomos metralhados o ano inteiro 
com notícias de corrupção, de 
compra de votos, golpes do 
Governo, do Congresso e das elites, 
para desmanchar os avanços 
alcançados pela igualdade social entre 
os brasileiros.

Deixaram o Brasil em cinzas! 
Infinitude de placas de aluga-se e vende-
se! Violência ameaçadora nas ruas e, em 
todos, a expectativa de um futuro incerto 
e ameaçador.

O que estão destruindo fomos nós 
que construímos! Que  exigiu longo 
tempo, muito sacrifício de tantas vidas 
na luta por uma sociedade mais justa, 
direitos no trabalho, pela democracia e 
respeito às leis.

Nós que fizemos podemos fazer de 
novo! Basta acreditar em nós mesmos, 

na nossa força para reagir, de 
renascer das cinzas e ter uma Nação 
igualitária, que não admite que 
privilégios sejam mantidos com o 
corte no pouco que temos de direitos, 
seriamente ameaçados.

Precisamos da luta, da reação, 
defesa coletiva, para garantirmos as 
mesmas oportunidades para todos.

Caminhamos para um ano de 
reconstrução. De início, eliminando 
todos os agentes que destroem o 
“estado de direito” e a justiça social, 
elegendo para nossas vidas uma 
condução de honestidade, de respeito, 
de retidão de princípios e de termos 
irmanados e dispostos todos aqueles 
que conscientemente devem lutar juntos 
pelos  brasileiros.

Feliz Ano Novo!Feliz Brasil Novo! 
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FELIZ ANO NOVO!
Sem temer o futuro...

SINDICALIZADOS CONCORREM A 
PRÊMIOS NO PRÓXIMO DIA 18

Os trabalhadores sindicalizados ao METABASE BH 
participam no dia 18 de dezembro do sorteio de 

prêmios oferecidos pelo Sindicato.
Serão sorteados seis  televisores de 49” e seis 

bicicletas. Serão convidados trabalhadores da base 
para acompanharem e fiscalizarem o sorteio. Os 

trabalhadores serão sorteados pelo número de 
inscrição no sindicato como filiados e os contemplados 

serão imediatamente comunicados para retirarem as 
premiações na sede da entidade.



Informamos aos trabalhadores em nosso último 
boletim sobre processo vitorioso do Sindicato na justiça 
do trabalho contra a Vale.

Alguns companheiros manifestaram estar 
encontrando dificuldade em acessar os processos no site 
do Tribunal Regional do Trabalho. Repassamos, a seguir, 
os procedimentos necessários.

Devemos lembrar inicialmente que o site do Tribunal 
só funcional efetivamente, liberando as opções de 
segurança, através do browser “Mozila”, de acesso à 
internet. 

Primeiro deve-se entrar no site  www.trt3.jus.br
Já no site,  deve selecionar a opção “PJE”, na lateral 

esquerda da página. Em seguida, selecione a opção 
“Cons. Processual Unificada”.

 Logo após, é só digitar o número do processo 
(0010442-78.2016.5.03.0091). Lembramos também que 
alguns documentos são restritos pela justiça para acesso 
somente de advogados, sendo necessário uso de registro 
da OAB.

as últimas negocia-

Nç õ e s  d o  A c o r d o  
Coletivo de Trabalho 

com a Vale tivemos nossos direitos 
ser iamente  ameaçados .  A 
empresa começou a retardar as 
negociações em função da 
tragédia em curso, com os golpes 
contra os direitos trabalhistas 
consagrados na CLT. A expectati-
va da empresa era claramente 
“cortar benefícios”, para ampliar a 
sua condição de geração de caixa 
através de contenção de custos de 
produção.

Por isto, recusamos diversas 
vezes propostas da Vale na 
própria mesa de negociações, 
evitando levá-las para assembleia, 
sabendo das pressões que a 
empresa sempre exerce  para 
aprová-las.

O que a Vale fez? Garantiu a 
data-base apenas até 30 de 
novembro. Quando melhorou sua 
proposta, afirmou para todos os 
trabalhadores que ela estaria 
garantida apenas até esta data. E 
passou para todos a ameaça de 
perder direitos já consagrados nos 
acordos anteriores.  

Na prática, a empresa queria 

a reprovação. Assim ameaçaria 
com a eliminação de direitos 
conquistados, para alavancar 
seus cortes de custos. Colocar 
proposta como “final” até uma data 
base estendida apenas 30 dias 
tinha um cheiro de ameaça, 
principalmente com os instrumen-
tos golpistas aprovados para jogar 
a CLT no lixo.

O Acordo Coletivo 2017/2018 
acabou sendo aprovado em 
assembleias realizadas em nossa 
base e de todos os sindicatos que 
representam os trabalhadores na 
Vale no País.

Levamos para as assemblei-
as o resultado de negociações em 
que recusamos o corte de direitos 
e que só não conseguimos evitar a 
descontinuidade dos procedimen-
tos de implantodontia e ortondotia, 
indenizados aos trabalhadores por 
R$ 1.200,00, mas  mantendo 
todos os demais procedimentos do 
plano odontológico. 

Por isto editamos um informa-
tivo onde os trabalhadores podem 
acompanhar o cumprimento de 
todos do benefícios já conquista-
dos, resguardando conquistas dos 
nossos acordos coletivos.

A Reforma Trabalhista é nefasta 
para o direito dos 

trabalhadores. Permite aos 
patrões fazer cortes absurdos e 

efetivamente estabelecer um 
regime de exploração de mão de 

obra muito próximo da 
escravidão. Um exemplo disto é 
o contrato intermitente, onde os 
trabalhadores são contratados 
por um ou dois dias da semana 
e recebem apenas por ele, pior 

ainda do que a exploração 
criminosa da terceirização.
Trabalhador isolado é presa 

fácil. Não consegue defender 
individualmente seus direitos. 

Esta é a grande armadilha 
alcançada pelos patrões no 

golpe da “reforma”. Eliminar os 
sindicatos e a proteção sobre 

os trabalhadores.
A resposta dos trabalhadores de 

todo o País é uma só: unirem-
se, reagir contra os golpes 

sobre os direitos, fortalecer e 
participar dos sindicatos.


