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A

Vale apresentou aos sindicatos na
última terça-feira, dia 19, em Belo
Horizonte sua contraproposta para o
Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020,
classificando-a como “final”.
Esta contraproposta veio depois que todos os
sindicatos do Grupo Renovação rejeitaram na
mesa de negociações duas contrapropostas
anteriores.
Desde o início das negociações coletivas,
deixamos claro para a direção da Vale que os
trabalhadores cumpriram “à risca” com suas
responsabilidades e mantiveram total empenho
para que as metas de produção da empresa
fossem alcançadas, mantendo a sustentabilidade
da empresa, e possibilitando-a superar a grave
crise de imagem após as tragédias com as
barragens, sobretudo a de 25 de janeiro deste ano.
Nossa maior preocupação neste acordo sempre
foi a de manutenção dos direitos e principalmente
dos empregos. Ao longo do ano, o METABASE BH
participou de 38 reuniões com a empresa em que o
emprego era o ponto principal da discussão, de
forma a proteger companheiros com atividades
paralisadas em várias minas e ameaçados pela
repercussão da tragédia de 25 de janeiro.

Av. dos Inconfidentes, 401 - Agostinho
Rodrigues - Itabirito

Fomos para as negociações com o firme
propósito de garantirmos os direitos conquistados
pelos trabalhadores nos acordos anteriores e nos
proteger também contra ameaças de reformas
trabalhistas implementadas desde o final de 2017 e
que continuam com o atual governo.
Nossas prioridades eram, como dissemos, a
garantia dos empregos e de todos os direitos, além
da recuperação do valor real dos salários.
Convocamos todos os trabalhadores para
comparecerem às assembleias, agendadas pelo
Sindicato, para que a categoria analise e decida
sobre esta contraproposta de Acordo Coletivo.
Nestas assembleias os trabalhadores se
manifestarão através do voto secreto, impedindo
qualquer pressão, convidaremos trabalhadores
para participarem do processo de apuração do
resultado.
A luta da categoria só é vitoriosa com a
participação de todos e com o fortalecimento do
SINDICATO. Sindicalize-se e vamos defender
juntos os direitos coletivos.
No verso do boletim, apresentamos aos
trabalhadores a proposta da empresa, abrangendo
as cláusulas econômicas para o Acordo Coletivo de
Trabalho.

Centro de Tecnologia de Ferrosos -CTF
Zona Rural, S/N - Nova Lima

BR 381, km 14 - Borba Gato Sabará

VALE MUDA PROPOSTA ECONÔMICA

Sindicatos do Grupo RENOVAÇÃO reunidos na negociação com a Vale em Belo Horizonte

A

Vale apresentou uma
evolução de sua
contraproposta econômica
para o Acordo Coletivo de Trabalho
2019, qualificando-a como “final”,
para que seja submetida à decisão
dos trabalhadores em assembleias.
A empresa estendeu a validade do
último acordo coletivo até o próximo
dia 5 de dezembro, para permitir que
todas as entidades realizem suas
assembleias.
Apesar de concordarmos em levar
esta contraproposta patronal para

deliberação dos trabalhadores em
assembleia, deixamos claro para a
empresa nossa insatisfação pela
discussão precária que a Vale fez
sobre o conjunto da pauta de
reivindicações dos trabalhadores.
Cobramos da empresa uma
política de manutenção dos
empregos e manifestamos nossa
preocupação com as iniciativas de
automação, que ameaçam suprimir
postos de trabalho.
Abaixo a mudança na proposta
econômica apresentada pela Vale.

REAJUSTE SALARIAL de 3,5% a partir do mês de assinatura do
Acordo Coletivo, estabelecendo GANHO REAL sobre o INPC de
2,55%;
CARTÃO ALIMENTAÇÃO passa de R$ 745,00 para R$ 760,00,
sendo feito o pagamento do 13º crédito no cartão alimentação até
10 dias úteis após a assinatura do acordo;
REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS financeiros pela variação
acumulada do INPC de 12 meses até a data-base de 1º de
novembro, de 2,55%
NEGOCIAÇÃO DA PLR em janeiro de 2020, após assinatura do
acordo coletivo.

