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E

m reunião às 9 horas desta quintafeira, 12 de julho, a Vale apresentou
ao Sindicato uma proposta de
formalização de acordo coletivo extraordinário
em que pretende adotar turnos fixos de 8 horas
em sua escala de revezamento.
Pior ainda, os patrões falaram de sua
intenção de eliminar o pagamento do adicional
de turno de 18%, pago aos trabalhadores e
garantido por Acordo Coletivo. Os patrões
querem algo muito simples: aumentar o
trabalho e diminuir nos salários! Exploração
pura! Uma vergonha para uma empresa que
bate recordes de produção e de lucratividade.
A direção do Sindicato rejeitou
imediatamente este golpe contra um direito dos
trabalhadores que representa praticamente um
quinto da remuneração mensal. A empresa
quer determinar um severo sacrifício de
extensão de jornada sem nenhum benefício
para os trabalhadores em turno de
revezamento.
Avisamos desde já que não admitiremos
que a empresa imponha este prejuízo aos
companheiros. O adicional de turno é previsto
em Acordo Coletivo de Trabalho e qualquer
iniciativa de não pagar o direito provocará
imediatamente ação judicial contra a empresa
por descumprimento de cláusula contratual.
Cobramos da Vale o estudo para atender
reivindicação dos trabalhadores para turno de
11 horas numa unidade como piloto, garantido

folga para cada dia trabalhado, além de manter
o benefício representado hoje pelo adicional de
turno.
Como pode a empresa, que comemora
lucros extraordinários, querer arrebentar com a
economia familiar, eliminando 18% de
adicional, justamente de trabalhadores em
atividade penosa e que poderiam desestruturar
completamente com o corte gigantesco deste?
Como exigir o mesmo empenho destes
trabalhadores depois de uma medida que
representa verdadeira traição a compromissos
sociais alardeados pela empresa?
Alertamos todos os companheiros que não
admitimos esta proposta desumana e
insensível e mobilizaremos todos os
trabalhadores para um movimento de força,
além de ingressar com as ações judiciais
necessárias para defender o direito
conquistado.
O Sindicato exigiu da empresa que refaça
seus planos. Não admitiremos qualquer
proposta que não seja aceita pelos
trabalhadores e que não garantam benefícios
para este empenho maior exigido pelos
patrões. A Vale ficou de analisar a proposta que
será apresentada em nova reunião no dia 19 de
julho.
Nenhuma mudança é possível sem uma
discussão com a categoria para a
formalização de um novo acordo coletivo de
trabalho extraordinário.

O

s trabalhadores associados
ao Sindicato tiveram
recentemente uma grande
vitória na Justiça em processo que
garantiu o pagamento de horas extras
por minutos residuais . A vitória obtida
pelo Sindicato foi através de processo
de substituição processual, onde a
ação representava todos os
trabalhadores sindicalizados na ativa
e já afastados do trabalho.
Desde a "Reforma Trabalhista", de
11 de dezembro, os trabalhadores
brasileiros passaram a ser ameaçados
nos direitos celetistas e também os
conquistados em acordos coletivos de
trabalho. Muitas categorias de
trabalhadores ainda não conseguiram
sequer concluir as negociações
coletivas de trabalho iniciadas em
novembro do ano passado.
Para sermos respeitados pelos
patrões e preservarmos nossos
direitos, a única alternativa é a
unidade dos trabalhadores e
fortalecimento dos sindicatos,
resistindo a qualquer iniciativa
patronal que ameaçe os interesses
coletivos dos associados à entidade.
Trabalhadores sindicalizados

investem na estrutura e
aparelhamento do Sindicato, para
que ele tenha condições de manter os
departamentos necessários para o
trabalho cotidiano, como o jurídico.
Desta forma, os trabalhadores não
sindicalizados ficam sem mecanismo
de defesa e as decisões judiciais de
ações ajuizadas pelo sindicato irão
contemplar exclusivamente aos
associados.

