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O
 ano de 2018 se desenhou como catastrófico 
para os trabalhadores brasileiros, depois da 
reforma trabalhista de 11 de novembro de 

2017, que golpeou direitos garantidos na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT) e anunciava ainda um severo 
golpe contra a Previdência Social e nossa 
aposentadoria.

Além rasgar a CLT, o governo golpista não deixou por 
menos, ao tentar destruir a organização dos 
trabalhadores, para que não haja resistência ao corte 
dos direitos.

Entre nós, no entanto, terminamos o ano com um dos 
melhores resultados nas lutas de nossa categoria, 

vitórias judiciais do Sindicato, 
acordo coletivo muito positivo e 
recorde no recebimento da PLR. 
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Nosso Acordo Coletivo de 
Trabalho 2018/2019, aprovado 
e m  a s s e m b l e i a  p e l o s  
trabalhadores e assinado com a 
Vale, contrariou todos os 
pessimistas que apostavam no 
fracasso na luta pelos direitos da 
categoria neste ano. Não foram 
poucas as “postagens” em 
grupos de redes sociais em que 
alguns pareciam se deliciar com um entreguismo nas negociações coletivas com 
os patrões, parecendo desejosos pelo prejuízo sobre os trabalhadores.

A prática e os resultados, no entanto, mostraram a seriedade do Sindicato e 
dos trabalhadores para defendermos os direitos da categoria e avançar em 
conquistas econômicas.

PLR RECORDE
Nosso 2018, começou com um recorde tão esperado pela categoria: os 

trabalhadores receberam, em sua grande maioria, quase 7 salários de PLR, 
refletindo as mudanças importantes que negociamos com a Vale nos últimos 
anos, para ajustar o modelo de aferição e pagamento do direito.  E ainda neste 
ano estamos construindo todas as condições para que o pagamento do teto de 
PLR se repita no início de 2019. 

ACORDO COLETIVO GARANTE CONQUISTAS
Antes de começarem as negociações, a Vale assombrou todos os 

trabalhadores, quando antecipou os “Nove Pontos” que pretendia seguir nas 
discussões do Acordo Coletivo nacional. A empresa falava claramente em 
ajustar as cláusulas do Acordo às mudanças na legislação trabalhista pós-
reforma.

Do nosso lado, reagimos, afirmando à empresa que não iriamos admitir 
prejuízo aos direitos conquistados nos acordos anteriores e que mobilizaríamos 
toda a categoria para resistir a quaisquer cortes. Esta postura do Sindicato e 
demais entidades que compõem o “Grupo Renovação” rejeitou na mesa de 
negociações todas as tentativas patronais de arrochar nossos direitos, que 
repercutiriam negativamente nos salários e em direitos como o cartão 
alimentação, pagamento de horas in itinere, adicionais noturno, de insalubridade 
e periculosidade.

O resultado final do Acordo Coletivo foi um sucesso de nossa determinação.  
Os salários obtiveram o maior reajuste entre todas categorias no País. Os 6% de 
reajuste salarial  superaram uma vez e meia o INPC de 4% acumulado em um 
ano. O cartão alimentação, que a Vale resistia mexer, foi reajustado em 3,9%, 
com seu valor evoluindo de R$ 717,00 para R$ 745,00.  O piso salarial da 
categoria ficou definido em R$ 1.596,99 e os demais benefícios econômicos 
foram reajustados em 3,5%.

HORAS IN ITINERE SE TRANSFORMAM EM PRÊMIO
A reforma trabalhista destruiu o pagamento das horas in itinere e as empresas 

ficaram livres para cortarem o direito. Nossa resistência garantiu aos 
trabalhadores a manutenção de sua renda relativa a este direito e, melhor ainda, 
o valor recebido foi aumentado em 10% com a transformação das horas in itinere 
em “Prêmio Assiduidade”. Em vez de receber “por mês” o prêmio será pago pelo 
montante de um semestre inteiro, antecipado nos meses de janeiro e julho. Ao 
receber o próximo semestre acumulado serão descontadas faltas justificadas 
em 1% cada dia e de 5% para faltas injustificadas (ambos os descontos incidindo 
também sobre o descanso semanal remunerado).



s presidentes do METABASE 

OBH, Sebastião Alves, do 
Metabase Carajás, Raimundo 

Nonato Macarrão, participaram em nome 
do “Grupo Renovação” de duas 
audiências no Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), em Brasilia, quando 
acertaram com a empresa a garantia de 
que os trabalhadores não perderiam os 
valores recebidos através do direito às 
horas in itinere.

Com as negociações e documento 
assinado no TST, as horas in itinere, 
convertidas em Prêmio de Assiduidade 
tiveram a garantia de manutenção por 
dois anos, sendo renováveis por outros 

dois em próximo acordo coletivo.
Tiãozinho, presidente do METABASE 

BH, fez questão de frisar que esta 
negociação e compromisso assinado no 
TST beneficia todos os trabalhadores da 
Vale em nível nacional.

Com o acordo assinado ficou garantido 
o pagamento do “Prêmio Assiduidade”, 
equivalente a 110% do que era pago de 
horas in itinere por um prazo de dois anos 
e prorrogáveis por mais outros dois anos, 
totalizando quatro anos.

O documento compromisso assinado 
pelo sindicato e Vale foi homologado junto 
ao vice-presidente do TST, ministro 
Renato de Lacerda Paiva.

 grande vitória do Sindicato na 

Aação contra a Vale para 
indenizar os trabalhadores por 

horas extras pelos minutos residuais 
garantirá o benefício a grande número 
de companheiros que se sindicalizaram 
após a sentença judicial.

Como informamos anteriormente, 
aqueles companheiros que se 
sindicalizarem até o dia 10 de janeiro 
farão parte do novo processo que o 
sindicato encaminha exclusivamente 
para os associados à entidade.

Mais  de  3000 t raba lhadores  

receberam valores importantes em 
depósitos realizados em suas contas 
bancárias pelo sindicato ou que 
buscaram seus cheques na sede da 
entidade.

A extensão do benefício faz parte da 
nova realidade trabalhista em nosso 
País, na qual serão beneficiados 
a p e n a s  o s  t r a b a l h a d o r e s  
s i n d i c a l i z a d o s ,  q u e  d ã o  
sustentabilidade estrutural à entidade 
para manter os departamentos jurídicos 
e demais setores de mobilização para a 
defesa dos direitos dos trabalhadores.



s trabalhadores que vierem 

Oa se desligar da empresa 
p o d e m  b u s c a r  a  

assistência do Sindicato para 
negociar a quitação total do contrato 
de trabalho extinto. Trabalhador 
desligado da empresa pode optar 
por receber indenização de 1 a 2 
salários-base, para dar quitação 
total ao contrato de trabalho extinto. 
Podem tomar a iniciativa de 
buscarem a quitação no prazo de até 
30 dias após a quitação das verbas 
rescisórias.

O acordo só pode ser viabilizado 
com a concordância do trabalhador, 
sindicato e empresa.

o novo acordo coletivo, Vale e 

NSindicatos convencionaram 
instrumento para resolver 

conflitos e pendências trabalhistas 
através de negociação, antes de qualquer 
iniciativa externa, como ações judiciais.

Trabalhadores interessados em 
solução de eventual problema devem 
procurar o Sindicato, que, por sua vez, 
agenda a negociação com a empresa.  
Após o prazo de 30 dias para a solução, 
se o negociado não atender, fica 
assegurado ao trabalhador ajuizar ação 
na Justiça do Trabalho, não implicando 
em medidas retaliatórias contra o 
trabalhador por parte da empresa.

No caso de a negociação atender ao 
trabalhador, pode-se firmar um termo de 
“qu i tação  anua l  de  obr igações  
trabalhistas” discutidas neste processo. 
Todo o custo do processo de negociação, 
condicionados às informações de boa fé, 
são arcados pela empresa.

esde a “Reforma Trabalhista”  de 11 de 

Dnovembro de 2017, modelada pelos 
empresários e implementada pelo governo 

Temer, os trabalhadores brasileiros têm seus direitos 
consagrados na CLT seriamente ameaçados. 

Temos categorias profissionais que não 
conseguem concluir negociações de acordos e 
convenções coletivas diante da postura de patrões 
dispostos a aplicar tudo que a mudança na 
legislação trabalhista lhes permite, para arrancar 
direitos dos trabalhadores, em nome do que chamam 
de “desoneração das folhas de pagamento”.

Além de estragar as condições de proteção legal 
dos trabalhadores, com o escancaramento das 
terceirizações até em atividades fins, permissão para 
eliminar direitos como as horas in itinere, o governo 
deu aos patrões um presente avassalador: criou 
regras que dificulta os trabalhadores reclamarem na 
Justiça. Acabou com a justiça gratuita aos 
trabalhadores. Quem perder uma ação judicial contra 
sua empresa deverá pagar todo o custo processual e 
também os honorários do advogado do patrão.

O trabalhador que não for sindicalizado e não 
dispuser de um setor jurídico equipado e eficiente 
em seu sindicato pode ser duramente prejudicado 
durante sua jornada ao longo dos anos até nos 
acertos rescisórios em caso de demissões.

Sem sindicato organizado e combativo, os 
trabalhadores tendem a perder todos os direitos 
conquistados ao longo dos anos, pois as propostas 
do governo que seguirá o País adiante anunciou 
mais cortes de direitos trabalhistas e condições 
inumanas para qualquer operário chegar à 
aposentadoria.

O momento do País é de termos consciência, de 
investirmos em nossas organizações de luta, para 
resistirmos a todas as tentativas de prejudicar 
direitos celetistas, previdenciários e de convenções 
coletivas, além de zelarmos pelos avanços sociais 
que alcançamos desde a Constituição de 1988, 
redigida por um Congresso Costituinte e por intensa 
mobilização e participação da sociedade.

Nossa luta é nossa unidade, 
para defender todos os nossos direitos!



Desconto de 10% no valor da hora 
Desconto de 30% no valor da diária.

 Sindicato volta a estimular os 

Otrabalhadores em se filiarem 
ao Plano de Assistência à 

Saúde do Aposentado da Vale - Pasa, 
para terem atendimento à sua própria 
assistência a seus dependentes.

Com o Pasa temos campanhas 
preventivas de doenças, recuperação, 
manutenção e reabilitação da saúde, 
ofertando diversos convênios de 
prestadores de serviços.

Podem se associar
Podem se associar trabalhadores na 

Vale, da Aposvale, trabalhadores 
d e m i t i d o s  s e m  j u s t a  c a u s a ,  
pensionistas dos associados, neto de 
associado falecido.

O Pasa é uma garantia de assistência 
à saúde para não ficarmos sujeitos aos 
a l tos preços prat icados pelos 
prestadores destes serviços no 
mercado.

O
s trabalhadores brasileiros vivem uma nova 
realidade em que os mandantes que 
retomaram o poder no País pelos golpes e, 

depois de passarmos por uma eleição marcada por 
mentiras eletrônicas disseminadas em massa, se 
aplicam em desmanchar direitos sociais e trabalhistas.

Tudo muda, forçosamente. A sociedade e os 
trabalhadores precisam resistir para não perder 
direitos.

Trabalhador que não estiver organizado em 
Sindicatos ficará sujeito a contratos como o da 
pretendida nova carteira de trabalho verde amarela, 
sem direitos que existem hoje pela CLT.

O Sindicato se preocupará estritamente com os 
trabalhadores sindicalizados , tanto nos benefícios da 
luta coletiva, nas ações na justiça, como também em 

f a z e r  
parcerias e 
f a c i l i t a r  
n o s s a s  
f a m í l i a s ,  
com serviços 
e produtos com preços mais acessíveis.

Uma equipe estará buscando o comércio em geral 
para fazer os convênios, que promovam bons 
descontos e gerem economia para trabalhadores 
sindicalizados.

A filiação ao sindicato traz benefícios para os 
trabalhadores e fortalece a sustentabilidade  para 
manter a luta pelos direitos coletivos.

Mais do que nunca, a unidade dos trabalhadores é 
que garantirá suas conquistas.

Rua: Melo Viana, 109 Centro  
Nova Lima 

Rua: João Clemente Filho, 106 
Matadouro  Rio Acima

Rua: Dr Bolivar De Freitas, 20 Centro 
Raposos 

Rua José D'avila,66 - Centro 
Nova Lima - MG

 

Descontos

15% a vista 
10% a prazo

Rua Santo Antônio, 43 - Lj 4 Retiro - Nova Lima

Rua Domingos, 10 - Centro - Nova Lima 
 

Av. José Francisco da Silva, 135 A
Centro Itatiaiuçu

Rua Santa Cruz, 232 - Centro
Nova Lima

Rua Agostinho Rodrigues, 
710, Bairro Praia - Itabirito



 METABASE-BH mantém forte 

Oinvestimento 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!

A clínica possui laboratório 
próprio, proporcionando maior 

qualidade  e agilidade nos 
procedimentos protéticos.

ESPECIALIDADES: 
Implantes - Exodontias - 

Atendimento sob sedação

Av. Contorno, 4849 - Funcionários - Belo Horizonte - TEL.: (31) 3221-8470 – (31) 2526-0353 
e-mail:  - Site: miguelimplantes@yahoo.com.br www.lineaodonto.com.br

dentistas especializados


