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No final de 2020, 

editamos boletim 

em que intitulamos 

como “Reconhecimento pelo 

Trabalho” uma iniciativa da 

MRN de conceder benefícios 

de 3 salários e 6 meses de 

plano de saúde  de Vale Alimentação para 

aposentados que desligavam da empresa.
Viramos o ano com uma expectativa de 

flexibilização do diálogo entre a empresa e o 

Sindicato para discutirmos uma pauta com 

inúmeros pontos pendentes e importantes 

para os trabalhadores, como hora de deslo-

camentos, manutenção de escala, unificação 

de adicional noturno, melhoria no sistema de 

transportes, efetivação de promoções de 

operadores, discussão de acordo coletivo.
Infelizmente, já no início de 

janeiro, com um recrudescimento 

agressivo da pandemia de Covid 

em todo o País, inúmeros casos 

entre nós, a empresa meteu a foice 

no emprego de cerca de 80 traba-

lhadores. Num momento trágico, 

onde as famílias precisam de 

recursos e de amparo para não se 

tornarem vítimas desta trágica 

doença, a direção da MRN age 

com profunda falta de sensibilida-

de humanitária, agravando a 

situação social com quase uma 

centena de famílias lançadas 

no desespero do desemprego.
Uma demissão em massa 

dessa natureza sequer foi 

avisada aos trabalhadores, de 

forma a se prevenirem para o 

trágico momento, não assumi-

rem gastos diante da perspectiva de terem 

suas cabeças cortadas pela MRN. A empresa 

tão pouco fez qualquer contato com o 

Sindicato, para discutir uma forma menos 

bruta e repentina de ceifar tantas famílias da 

paz e do seu próprio sustento.
As autoridades municipais têm clara-

mente diante de sí um verdadeiro trauma 

social, com a insensibilidade social provoca-

da pela desastrosa medida da mais impor-

tante atividade econômica da 

região.
O GOLPE mostra que a ganân-

cia pelo lucro não tem bases huma-

nitárias, mesmo diante de uma 

pandemia que semeia mortes e 

medo em todos nós.
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