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GRUPO RENOVAÇÃO

enhum	direito	a	menos! Esta senha, que 

Nvem sendo perseguida pelo movimento 
sindical brasileiro desde a tragédia das 

reformas trabalhista, previdenciária e desmanche dos 
direitos dos trabalhadores, pode ser comemorada pela 
nossa categoria. 

Os trabalhadores aprovaram nas assembleias 
realizadas pelo METABASE	 CARAJÁS em todas as 
minas os termos do Acordo Coletivo de Trabalho 
Específico, que nos tranquilizam contra qualquer 
ameaça aos direitos conquistados pelo prazo de dois 
anos.

Todas as cláusulas do ACT vigente foram 
preservadas e incorporamos nele outras que vieram 
do Acordo Geral. Duas cláusulas avançaram, trazendo 
benefícios aos trabalhadores, o Cartão Lanche 
reajustado de  R$ 8,50 para R$ 9,20 (abril/2021) e R$ 
9,57 (abril/2022), e maior redução de custo de 
mensalidades na para dependentes na Escola de 
Canaã.

Certamente, é do conhecimento de todos os 
resultados financeiros extraordinários da Vale, pela 

expansão da economia sobretudo na China, a 
valorização do preço internacional do minério de 
ferro, superando os US$ 200 por tonelada e a própria 
valorização da moeda norte-americana frente ao Real. 
A categoria esperava da Vale uma premiação aos 
trabalhadores pelos resultados, mas, sempre com um 
pé atrás, a empresa manteve suas alegações de 
instabilidade na economia, sobretudo no Brasil, e 
gastos elevados com as medidas e protocolos de 
proteção contra a pandemia de Covid-19.

O ACT, no entanto, é uma vitória dos trabalhadores 
na Vale, pela preservação dos direitos por mais dois 
a n o s ,  t e m p o  s u f i c i e n t e  p a ra  s u p e ra r m o s  
definitivamente a evolução macabra de mortes e 
infeção por esta doença que desafia todo o planeta.

Os trabalhadores, mais uma vez, mostraram seu 
nível de consciência e de responsabilidade, 
comparecendo em massa nas assembleias virtuais e 
aprovando mais esta vitória da categoria.

O ACT Específico 2021/2023 está postado em 
sua integra no site do Sindicato, para a conferência 
de todos os trabalhadores.


