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S
indicatos e Vale se 
reuniram neste 4 de 
outubro, na primei-

ra rodada de negociações do 
Acordo Coletivo 2017. A 
empresa considerou que não 
teve tempo hábil para analisar a 
integra da pauta de reivindica-
ções de todos os sindicatos. Os 
prepostos da Vale procuraram 
criar um clima de tranquilidade, 
de que a empresa não faria 
impactos da reforma trabalhista 
que passa a vigorar a partir de 11 
de novembro.

Os representantes dos 
sindicatos, no entanto, fizeram 
duras críticas a um trabalho que 
entendemos como de interfe-
rência na mobilização dos 
trabalhadores, com pregações 
de dificuldade e de criar um 
clima de preocupação diante 
das negociações do Acordo 
Coletivo.

Além de exigirmos da 
empresa que as conquistas da 
categoria permaneçam intocá-
veis, não tolerando qualquer 
corte de direitos, fizemos duras 
críticas ao cumprimento do 
atual acordo, mostrando, como 
exemplo a grande dificuldade 
dos trabalhadores na questão da 

saúde, sobretudo para adquirir 
remédios.

O Sindicato argumentou 
duro  contra pregações no 
interior das minas sobre 
ameaças à hora in itinere dos 
t raba lhadores .  Macar rão  
lembrou que “esta foi uma 
conquis ta  his tór ica ,  que 
mobilizou intensamente a 
categoria e que resultou num 
direito justo para  os trabalhado-
res,  que somam longo tempo de 
percurso em sua já sacrificada 
jornada de trabalho”.  

O representante da Vale 
afirmou que a empresa pretende 
renovar o Acordo Regional de 
hora in itinere, sem qualquer 
alteração e garantindo o direito 
conquistado pelos trabalhado-
res.

A  da categoria de DATA-BASE
1º de novembro fica  GARANTIDA
até 30 de novembro, possibilitan-
do negociações coletivas sem 
atropelos.

O  fica PLANO DE SAÚDE
mantido, mas a empresa afirma 
que serão discutidos ajustes no 
Plano odontológico;

A empresa propõe a realização 
de um ACORDO COLETIVO com 
duração de DE UM ANO.

Quaisquer alterações advindas 
de aspectos da Reforma 
Trabalhista só acontecerão após 
consenso entre a Vale e os 
Sindicatos.

As próximas  já REUNIÕES
ficaram agendadas para os 
próximos DIAS 17 E 18 DE 
OUTUBRO.


