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VALE S/A

R$ 15,6 Bilhões
Vale registra lucro líquido no 3T20

R$10,3 bilhões maior quando comparado aos R$ 5,3 bilhões do 2T20.
A MATEMÁTICA DA VERDADE

Após o resultado do terceiro trimestre (3T20), a empresa obtém alta
lucratividade. Este feito é graças ao esforço e entrega dos trabalhadores e
trabalhadoras, mesmo em meio à pandemia do Covid-19.
Com o amplo acesso a informação trazido pelas tecnologias digitais da
comunicação, o trabalhador sabe o que produz e exige sua valorização. As
práticas do terrorismo, do choro teatral e da mentira em época de acordo
coletivo não colam mais!
E aí Vale? Suas ideias não correspondem aos fatos.

NESTA GESTÃO SINDICAL A DIRETORIA TEM, COM TRABALHO E LUTA, MANTIDO ACORDOS COLETIVOS
COM GANHOS SALARIAIS, CONQUISTAS E PROTEGIDO OS DIREITOS E BENEFÍCIOS JÁ CONQUISTADOS.
NOSSA LINHA DE TRABALHO É A MESMA: SEGUINDO FIRME, SEM RETROCEDER. EXIGIMOS QUE A
EMPRESA VOLTE PARA A MESA COM DECÊNCIA E VONTADE DE REALMENTE NEGOCIAR...

Usina CE II

Parada Programada
A Usina de Conceição II
terá uma parada programada de
45 dias. O motivo são as cavas
da mina do Onça e Periquito que
estão recebendo o rejeito estarem
próximas de atingirem a cota
acordada com a Agência Nacional
de Mineração - ANM.
Neste período, será
confeccionado uma estrutura de
tubulações que vai bombear a água
das cavas Onça e Periquito para a
cava Cauê. Com isso a cota abaixa
e torna-se possível depositar mais
rejeitos.
A Vale está desenvolvendo
projetos para secar todo o rejeito
das usinas. Uma parte ficará pronta
em 2021 e outra parte em 2022.
Esperar pra ver...

METABASE REFORÇA MANUTENÇÃO
INTEGRAL DE TODOS OS BENEFÍCIOS

Um dos princípios importantes da negociação coletiva é a proteção
de conquistas e direitos adquiridos. Neste ano, assim como nos
dois últimos acordos coletivos coordenados por este sindicato, não
houve perdas de NENHUM benefício e direito conquistado.
Começamos este acordo com esta premissa, principalmente
nas cláusulas sociais. A Empresa já se comprometeu pela
manutenção integral desta cartilha. NENHUM DIREITO A MENOS!!!

ATENÇÃO

Auxiliares de Minas
O Metabase vai se reunir com a empresa
para discutir o tema Periculosidade.
Reunião dia 3 de novembro, terça-feira, 14
horas. Aguardem novidades...
Metabase exige ganho real

O Metabase pediu aumento de 6% na proposta enviada a empresa. No último mês, o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor – INPC acumulado fechou em 3,89%. Os preços dos alimentos dispararam, o
poder de compra diminuiu, o trabalho dentro da Vale aumentou, o lucro da empresa foi exorbitante e na
contramão de tudo isso ela tem a cara de pau de nos oferecer 2,72% de reajuste?

EXIGIMOS RESPEITO! VALORIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA! GANHO REAL JÁ!

ACT 2020/2021 - PROPOSTA VERGONHOSA DA EMPRESA É REJEITADA
ORDEM É LUTAR E AVANÇAR!!!

Na segunda rodada de negociação a
empresa teve o despautério de apresentar uma
proposta no mínimo ridícula aos sindicatos!
Os míseros 2,72% de reajuste que a empresa
propõe não corresponde nem de longe às perdas
salariais e as aflições em que vive os valentes
trabalhadores neste ano. Vários trabalhadores
estão trabalhando em ritmo desumano e por
vezes fazendo trabalho de três trabalhadores
nas áreas de trabalho. O custo de vida da

categoria sobe cada dia mais nestes tempos
de coronavírus.
A mineração que foi declarada pelo
governo federal como serviço essencial,
não teve um dia sequer de paralisação,
diferentemente do que aconteceu com outros
setores da economia.
Bom lembrar: No último mês o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC
acumulado fechou em 3,89%.

