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O

s trabalhadores em
Vargem Grande estão,
com razão, em grande
clima de ansiedade e preocupação
com as medidas necessárias e
cobradas da Vale pelas autoridades,
após a tragédia de Brumadinho.
Além de buscarmos medidas
para nossa total segurança, os
trabalhadores não poderiam deixar
de se preocupar com a manutenção
dos empregos e de todos os benefícios para si próprios e para suas
famílias.

Cobrada pelo METABASE BH, a
Vale se comprometeu em não fazer
demissões dos trabalhadores que
estão com suas atividades paralisadas.
Todos devem, desta forma, se
tranquilizar quanto a todas as medidas que estão sendo tomadas para
que as atividades possam ser
retomadas em situação de segurança e atendendo exigências das
autoridades que estabeleceram
condições rigorosas para a operação da empresa.

As barragens que já atingiram a sua vida útil passam,
através do “descomissionamento”, para um processo
de descaraterização, com investimento para que sejam
incorporada ao relevo e recuperação ambiental.
Para descaracterizar as barragens e eliminar todos
os riscos, são necessárias medidas de proteção às
comunidades, através de uma articulação com o poder
público, para que tudo seja realizado em total
segurança.
Esta operação foi iniciada em Vargem Grande neste
dia 20. Para atuar na descaracterização das
barragens, a empresa providenciou a retirada de
moradores de suas residências por um tempo
provisório, até que toda as etapas seguras para
“eliminar” a barragem sejam concluídas.

Infelizmente, continuamos a ser
ameaçados por irresponsáveis que apostam
no caos e produzem notícias falsas, dia a dia,
intranquilizando os trabalhadores e a
comunidade, criando clima de risco. A
irresponsabilidade em produzir e distribuir
boatos pelo WhatsApp vem ocorrendo de
forma criminosa e já merece ser investigada
para que autores das notícias falsas sejam
identificados e tomadas as medidas
necessárias.
É muito importante que os trabalhadores
não reenviem estas notícias falsas, pois
servem como balão de ensaio para contaminar
nosso ambiente e nos prejudicar seriamente.
Vamos acabar com a boataria. Notícia séria
e confiável apenas em comunicados do
Sindicato e da própria empresa.

O

METABASE-BH passa a
divulgar informações para os
trabalhadores através da
pagina do Sindicato na internet.
Nosso principal objetivo é o de buscar
agilidade na comunicação com os
trabalhadores e, gradativamente, facilitar
o atendimento dos trabalhadores
sindicalizados em suas demandas junto
à entidade.
Com o nosso site, poderemos facilitar
o contato de todos os trabalhadores
através do preenchimento de um
formulário, tanto para que recebam
nossas informações através de
aplicativos de redes sociais, como
também para que todos façam
denúncias, sugestões e apresentem
demandas para a ação do sindicato.
Apesar do site, continuaremos com a
distribuição de nossos informativos
físicos (TRINCAFERRO), de forma que
todos os trabalhadores tenham pleno
conhecimento de todas as nossas ações
na defesa dos direitos da categoria.

E

m nossa página, você terá acesso a
todos os informativos divulgados
pelo Sindicato, além cartilhas a
serem produzidas sobre temas como
segurança no trabalho, direitos conquistados
em acordos coletivos e outros.

No site, todas as
informações da
Pousada do
METABASE-BH e dos
convênios mantidos
para os sindicalizados

