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O
s últimos serão os primeiros!” Esta 
máxima roda por aí no arsenal de 
ditos populares. Será exatamente isto 

q u e  c o b r a r e m o s  d a  Va l e  s o b r e  s e u 
compromisso solidário até agora na concessão 
do credito extra no cartão alimentação, se 
corrermos sérios riscos de um retrocesso na 
queda da pandemia de Covid-19.

A empresa anunciou na manhã desta quarta-
feira, 26, a concessão do crédito extra no 
próximo dia 31 de agosto, qualificando-o como 
último, afirmação talvez despropositada para 
todos que permanecem vivos.

O crédito extra no cartão alimentação é 
reconhecido por todos nós não como uma 
prevenção no início da pandemia quanto ao 
risco de desabastecimento em supermercados, 
mas como uma medida protet iva para 
tivéssemos condições de zelar em nossas casas 
com os gastos adicionais para adotar medidas 
de impedir um processo de contaminação pelo 
Covid. 

Nossos gastos explodiram na quarenta com 
maior consumo de alimentos, mas também e, 
sobretudo, com produtos de higienização para 
combate à doença.

A proteção que a Vale adota dentro da 
empresa começa em nossas residências, de 
forma que não sejamos hospedeiros do vírus na 

ida para o trabalhou de volta para o lar.
O crédito extra no cartão alimentação foi 

providencial para nos dar maior condição de 
combater a doença.  De março a agosto, o 
crédito extra soma R$ 3.420,00 aos regulares 
R$ 4.560,00 do cartão alimentação no mesmo 
período. Os valores somados chegam a R$ 
7.980,00  e não podem ser atribuídos como a 
Vale afirma como uma simples “liberalidade”. 
Preferimos lembrar que foi uma cobrança do 
Sindicato e, no mínimo, uma medida de 
responsabilidade em proteger os trabalhadores. 
O STEFEM assinou, mês a mês, aditivos para 
garantir o extra no cartão.

A pandemia ainda não computou sua “última” 
vítima e esperamos que a sensibilidade da 
empresa também não tenha chegado ao fim, no 
caso de qualquer emergência para socorrer a 
todos que constroem sua riqueza.
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