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N

ossa data-base
(1de novembro)
está chegando.
Os trabalhadores serão
convocados em breve
para que a categoria
aprove a Pauta de
Reivindicações que será
negociada nacionalmente
com a Vale, visando o
nosso Acordo Coletivo de
Trabalho.
Os sindicatos que integram o Grupo
RENOVAÇÃO já se reuniram em Belo
Horizonte, para acertarmos a forma da
mobilização dos trabalhadores, para
caminharmos em nova campanha
unificada.
As primeiras ações da Vale já apontam

a

nova realidade para os
trabalhadores no Brasil, após
a reforma trabalhista golpista,
é simples: quem não investir nos
sindicatos e na luta não terá direitos.
Os Sindicatos, pós reforma, passam
a representar apenas os trabalhadores
sindicalizados. Em resumo, só os
sindicalizados terão os direitos
conquistados na luta dos sindicatos.
A Justiça já está tomando decisões
de que os direitos dos acordos são

para dificuldades, pois a empresa mantém
sua política de redução de custos e, como
sempre, quer fazer economia em cima do
lombo dos trabalhadores.
Este é mais um momento de
consciência e de disposição de luta dos
trabalhadores para preservarmos nossos
direitos. Páginas 2 e 3

estabelecidos apenas para os
trabalhadores associados aos
Sindicatos, que mantêm a estrutura de
luta através das mensalidades e
contribuições para suas entidades
representativas.
O Sindicato só encaminhará
demandas judiciais contra os
trabalhadores em favor dos
sindicalizados.
Quem não mantém a luta pelos
direitos não terá direitos a eles.

CAMPANHA SALARIAL 2018

R

eunidos em Belo Horizonte, todos os
sindicatos representativos de
trabalhadores na Vale e que participam do
"Grupo RENOVAÇÃO", deram o pontapé inicial da
mobilização da cetegoria visando as negociações do
Acordo Coletivo de Trabalho 2018.
Este será o primeiro acordo coletivo da categoria
após a "Reforma Trabalhista" golpista do desgoverno
Temer, que visa desmanchar os direitos dos
trabalhadores e os avanços sociais alcançados nos
últimos anos. A crise vivida em nosso País pela
iniciativa das elites na retomada do poder levaram os

ocupantes no governo, no Legislativo e Judiciário
rasgarem a Constituição e a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT).
Em breve, a categoria estará participando das
assembleias para definir a Pauta de Reivindicações
que será negociada coletivamente com a direção da
Vale.
A sociedade e o movimento sindicato, atacados
brutalemente no direito de organização, retomam a
reconstrução de estruturas de luta através da maior
conscientização dos trabalhadores, para que não
percamos nossos direitos celetistas e sociais.

Os sindicatos vêm sofrendo um
pesado golpe do governo, amparados em seus golpes pelos interesses dos patrões, representados por
decisões no Congresso Nacional e
pelos capas pretas instalados na
Justiça. A intenção é desmanchar
os instrumentos de organização
dos trabalhadores, para facilitar a
vida dos patrões.
Vai caminhando no País, no
entanto, decisões judiciais de
beneficiar apenas os trabalhadores
sindicalizados com os direitos
conquistados em acordos
coletivos, pois os não sindicalizados não podem usufruir dos
benefícios de que sustententa os
sindicatos e que bancam a
estrutura sindical para representálos. A situação fica ainda mais
crônica na defesa jurídica de
direitos, em que os sindicatos
passam a acionar a Justiça apenas

para os sindicalizados. Quem não
tem um jurídico de sindicato à
disposição para garantir seus
direitos, fica mercê de buscar
advogados particulares para entrar
com as ações judiciais Caso
percam alguma ação, este
trablhador não sindicalizado pode
ser duramente penalizado a pagar
todas as custas do processo
derrotado na Justiça, inclusive os
honorário de advogados as serviço
dos patrões.
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Esta situação prejudicial está
encravada na "reforma trabalhista", que acabou com a justiça
gratuita e joga o ônus de derrotas
judiciais nas costas dos trabalhadores.
Esta é a nova realidade dos
trabalhadores brasileiros.
Precisam investir com consciências nos sindicatos, para garantir as
lutas coletivas pelos direitos e para
manter a estrutura de defesa dos
mesmos diante da Justiça.
Descontos
15% a vista
10% a prazo
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Sindicato do Grupo Renovação, reunidos com a Vale em Belo Horizonte, prontos para a mobilizar os trabalhadores

A

direção de Relações Trabalhistas
da Vale reuniu-se com os Sindicatos
do "Grupo Renovação" já
antecipando algumas diretrizes que a
empresa irá adotar na discussão do próximo
Acordo Coletivo de Trabalho.
Estes cinco pontos já causaram
preocupação nas lideranças sindicais e já
demonstra que precisaremos de grande
mobilização dos trabalhadores para
discutirmos questões que deverão ser muito
polêmicas.
Os cinco pontos estratégicos da empresa
são os seguintes:
1. Eliminar quaisquer irregularidades que
resultem em passivos trabalhistas;
2. A empresa pretende adequar o Acordo
Coletivo à legislação estabelecida pela
"Reforma Trabalhista";

3. Pretende regulamentar e uniformizar a
prática do "Banco de Horas";
4. Estudar um ajuste no adicional noturno,
retornando o percentual de 65% para 45%;
5. Estabelecer uma condição que permita
o fim do pagamento das horas in itinere.
De imediato, já percebemos que teremos
graves problemas a serem enfrentados nas
negociações coletivas, que exigirá
mobilização dos trabalhadores, avaliações
jurídicas e chegada ao um ponto de plena
conscientização para decidir por um acordo
coletivo que não arranque direitos da
categoria.
Isto exigirá uma participação intensa dos
trabalhadores em todo este processo, tanto
nas assembleias a serem convocadas pelos
sindicatos, quanto nas discussões internas,
nos ambientes de trabalho.
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O

METABASE-BH
mantém forte
investimento no lazer
dos trabalhadores em sua
Colônia de Férias, na Praia de
Castelhanos, em Anchieta, no
Espírito Santo.
Suas férias e finais de semana
prolongados têm um destino de
conforto para sua família no

litoral capixaba.
São 32 acomodações, de um
e dois quartos, com toda a
estrutura para o conforto dos
companheiros e seus
dependentes a poucos metros da
praia.
Faça sua reserva!
A praia ao alcance de sua
família!

