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Senhor Presidente, 

 

Retornamos a Vossa Senhoria os temas progressão e promoção, objeto de satisfatórias interlocuções 

desde 02 de dezembro de 2020, momento em que foram reestabelecidos os canais de diálogo 

necessários para a superação de graves negligências ocorridas na gestão passada em relação aos anos 

de 2019 e 2020 que culminaram com o ajuizamento de Reclamação ocorrido em 07 de setembro 

passado. 
 

Nesta recente, porém intensa etapa de retomada de negociação entre SNM e CMB, houve 7 reuniões 

paritárias (atas seguem anexas), cujas tratativas e a conclusão sobre possibilidade de acordo nelas 

tratada foram amplamente discutidas em reunião realizada em 25 de fevereiro p.p., redundando no 

reconhecimento de seus termos.  
 

No intuito de avançarmos na formalização dos termos do Acordo, ficou reafirmada tal possibilidade 

desde que o Tribunal Regional do Trabalho vislumbrasse tal possibilidade, motivo pelo qual já se 

iniciaram, por parte deste SNM, as providências cabíveis para que esta condição seja suplantada e 

reavido um ambiente de trabalho apropriado e salutar.  
 

Neste contexto, é com grande satisfação que encaminhamos a Vossa Senhoria minuta de Acordo em 

que são fidedignamente retratados os termos já acordados durante as rodadas de reunião paritária sobre 

o tema promoções e progressões dos anos de 2019 e 2020, para avaliação da CMB e, em caso de 

concordância com o texto da minuta, submissão pelo SNM à categoria em assembleia própria. 

 

Após estas medidas, firmado o acordo entre as partes e homologado pelo Tribunal Regional do 

Trabalho, enfim sepultaremos definitivamente as pendências herdadas neste particular e poderemos 

prosseguir na construção conjunta de uma empresa capaz de vencer, como sempre ocorreu, os desafios 

ainda por virem.  
 

Ao tempo em que reiteramos nosso respeito e esperança na reconstrução de nossa empresa, colocamo-

nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que sejam necessários. 
  

Atenciosamente, 

 
Roni da Silva Oliveira 

Presidente 

 
 
 
 
 

Ilmo. Sr. 
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