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CARTA Nº 31/CG/FITF-CNTT-CUT/21

        Tubarão/SC, 30 de dezembro de 2021

À

DIRETORIA

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias dos Estados
do Espírito Santo e Minas Gerais – SINDFER

Av. Governador Bley, nº 186, 4º Andar

VITÓRIA – ES    CEP 29.010-150

Prezados Companheiros,

Tomamos conhecimento das negociações do SINDFER para
celebração do Acordo sobre Programa de Participação nos Lucros
ou Resultados – PLR 2022, com a VALE S/A, e, quando submetido a
minuta para apreciação da categoria, houve a reprovação da maioria
dos empregados (as).

A Federação Interestadual dos Trabalhadores Ferroviários da
CUT – FITF/CNTT/CUT, vem a público e se solidariza com a direção
do SINDFER em respeito a posição democraticamente deliberada da
categoria, votando contra a minuta de acordo da PLR 2022.
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A entidade sindical de nível superior está à disposição da direção
do SINDFER para as providências que entender necessárias, para
garantir os direitos dos empregados e das empregadas da VALE S/A.

Aproveitamos para desejar uma Ano
de 2022 com força, coragem e determinação para enfrentamento
das dificuldades da lide sindical e, em um ano eleitoral, exigirá de
todos nós, um esforço hercúleo para vencermos as eleições com Lula
Presidente, como também, um Parlamento - Câmaras e Senado,
majoritariamente de esquerda, para que nosso Presidente possa
governar, para alterar as mudanças nefastas feitas contra a classe
trabalhadora pelo governo atual. 

No mais, desejamos a todos os familiares diretores
do SINDFER, Categoria, Funcionários e Amigos dos Estados do
Espírito Santos e Minas Gerais e do Brasil, um Ano
Novo Esperançoso com muitas Lutas e Conquistas.

BOAS FESTAS! DEUS NOS PROTEJA. 

 Saudações Sindicais, Federativas e Revolucionárias,

Jerônimo Miranda Netto
Coordenador Geral
FITF/CNTTL/CUT


