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Nosso sindicato homenageia os trabalhadores 
com mais um instrumento para a organização das 
lutas da categoria: a entrega oficial do "Centro de 
Convenções Metaba-se Carajás" no último 1º de 
maio, Dia do Trabalhador.  O Centro de Convenções 
passa a ser o local para os trabalhadores 
sindicalizados fazerem suas confraternizações, 
superando uma carência em nossa região de um 
local seguro e de qualidade para realização de 
even-tos.   É também uma grande conquista de 
todos os movimentos sociais em nossa re-gião, que 
poderão utilizar o Centro de Convenções nos 
processos de mobilização.

Os trabalhadores fortalecem o METABASE 
CARAJÁS e o sindicato responde com conquistas e 
avanços em nossas lutas.

Com participação em 
massa nas assembleias, 
os trabalhadores apro-
varam a contraproposta 
para o Acordo Coletivo 
Específico, garantindo a 
manutenção dos direitos 
e avançando em alguns 
direitos já conquistados. 
Foram  aprovadas as 
cláusulas divulgadas 
aos trabalhadores com 
antecedência pelo 
sindicato.

O acordo assinado 
pode ser consultado 
pelos trabalhadores no 
site do METABASE 
CARAJAS.



Os sindicatos e os 
movimentos sociais em 
Parauapebas e região 
ganham um espaço 
amplo e estruturado para 
seus  p rocessos  de  
mobilizações, além de 
eventos particulares e 

culturais.  No último dia 1º de maio, foi entregue 
oficialmente o "Centro de Convenções Metabase 
Carajás", construído pelo nosso sindicato.

O presidente do Metabase Carajás, Raimundo 
Nonato Amorim (Macarrão), qualifica o Centro de 
Convenções como o espaço representativo para que 
os trabalhadores e a comunidade discutam soluções 
para problemas que afligem a todos. Macarrão  aposta 
que o Centro de Convenções "se transformará numa 
referência de soluções de caráter coletivo, fomentando 
encontros que estimulem a solidariedade e o mutualis-
mo, visando humanizar nossos ambientes de trabalho 
e de convivência no dia a dia". Ressaltou também a 
"preocupação permanente do Metabase Carajás em 
fazer investimentos na estrutura do sindicato, constru-
indo muito recentemente a sede própria para gestão e 
planejamento das ações da entidade e agora abrindo 
para os trabalhadores as portas de um espaço há 
muito desejado pelas famílias para realizar suas 
cerimônias". O espaço do Centro de Convenções será 
disponibilizado para os trabalhadores sindicalizados, 

que deverão arcar com a 
manutenção e custos de 
l i m p e z a  d u r a n t e  a  
utilização, mas será 
oferecido também aos 
demais sindicatos e 
organizações sociais, 
que poderão solicitá-lo 
com requisição na sede do Metabase.

O evento de entrega oficial do Centro de 
Convenções foi prestigiado pelas entidades represen-
tativas de trabalhadores em Paraupebas, com a 
presença dos dirigentes dos Sindicatos dos 
Comerciários, dos Metalúrgicos, da Construção Civil e  
Trabalhadores Rurais, representação de artistas, além 
de representação da Prefeitura de Parauapebas, 
através do secretário Municipal de Cultura, Chico Brito.

Qualidade na Estrutura 
O Centro de Convenções Metabase Carajás fica no 

coração da cidade, à rua F, número 40, num espaço de 
750 m2. O salão foi decorado pelo artista plástico 
Afonso Camargo com pinturas sobe motivos de lutas 
dos trabalhadores, além de um monumento denomina-
do "Constrói-te a si mesmo".

Em sua estrutura, banheiros femininos, masculinos 
e para deficientes, instalações para som e cabine de 
controle, sendo totalmente filmado externa e interna-
mente por câmeras de vídeo.

A luta dos trabalhadores 
através do Sindicato vai  
conseguindo, passo a passo, a 
melhoria das condições de 
trabalho dentro da Vale. Isto 
reflete a confiança dos trabalha-
dores na entidade, apontando 
vários problemas enfrentados 
nos ambientes de trabalho para 
que os dirigentes busquem as 
soluções junto aos patrões.

Abrimos uma grande batalha 
com denúncias sobre os verdade-
iros "forninhos" que eram os 
ônibus utilizados no transporte dos trabalhadores. Os 
companheiros assavam nas viagens e chegavam ao trabalho 
exaustos, aumentando o risco de  acidentes por fadiga. 
Exigimos que a empresa mudasse contratos com prestado-
res de serviços de transporte para climatizar os ônibus, o que 
veio a ser alcançado, permitindo maior conforto dos 
trabalhadores no deslocamento para o  trabalho.

Após sérias denúncias do Sindicato junto à empresa e 
através de boletins, começam a chegar agora para os 
companheiros outras melhorias após . Os trabalhadores que 
vinham sofrendo com a falta de sanitários, água para beber e 
calor intenso por falta de ar condicionado, ganham novas 
máquinas adaptadas, permitindo uma condição mais 
humanizada de trabalho. A situação beirava o horror: 
trabalhadores eram obrigados a usar a concha da escavadei-

ra como sanitário, ou enrolar as 
fezes em sacos para jogar 
longe. Pior ainda, para fazer 
tudo isto precisavam  se 
esconder da vigilância das 
c â m a r a s  d e  v í d e o  n a s  
máquinas. Foi num destes 
apertos, utilizando a concha de 
uma escavadeira, que um 
companheiro perdeu a vida, 
soterrado por um desmorona-
mento, que caiu exatamente 
onde estava.

Apesar da melhoria, falta 
ainda atender companheiros que enfrentam o mesmo 
problema nas empilhadeiras e recuperadoras, que 
continuam sem climatização, ba-nheiros e bebedouros, 
sendo obrigados a caminhar 500 metros até o sanitário, 
mas ao mesmo tempo não podendo abandonar as 
máquinas pelo risco de acidentes.

Desde que a Vale ampliou os 
investimentos na Mina do Salobo o 
Sindicato se empenhou para estender 
aos trabalhadores todos os direitos 
conquistados pelos demais companhe-
iros em Carajás e Canaã em movimen-
tos organizados ao longo dos anos. 

Nos acordos específicos consegui-
mos avanços importantes e estende-
mos direitos como os 15 salários, as 
horas in itinere, ônibus climatizados e 
outros benefícios estabelecidos nos 
acordos regionais de Carajás.

Agora conseguimos estender mais 
um direito que pode beneficiar os 

trabalhadores no Salobo, com a 
realização de contrato entre a Vale e o 
Banco do Brasil para que os compa-
nheiros possam fazer empréstimos e 
superar eventuais dificuldades 
financeiras. Os empréstimos só podem 
comprometer 30% do salário estarão 
disponíveis a partir do final de maio.

O Sindicato agiu no atendimento 
aos trabalhadores para estender este 
direito, mas nos sentimos na obrigação 
de alertar a todos os companheiros 
para terem o máximo de cuidado com 
suas economias e não usar qualquer 
tipo de crédito para consumismos 

desnecessários e que só nos trazem 
desequilíbrio financeiro e desespero 
familiar.  Este cuidado diz respeito não 
apenas a este empréstimo junto ao 
Banco do Brasil, mas a todos os outros 
que nos são oferecidos, a começar de 
agiotas, que nos sugam juros escanda-
losos, aos quais companheiros 
entregam quase todo o salário sem 
nunca conseguirem quitar as dívidas.

Zelar pela economia familiar é 
nossa obrigação e responsabilidade e 
não podemos nos condenar por gestos 
precipitados, que comem toda a nossa 
energia.

O interior do Centro de Convenções 
é decorado por pinturas do artista 

Afonso Camargo, que ressalta a luta 
dos trabalhadores e que pode ser 

simbolizado no monumento "Constrói-
te a ti mesmo", instalado logo na 

entrada e que chama a todos para a 
consciência do trabalhador. 

Afonso falou da sua satisfação em 
realizar o trabalho que abre espaço 

para os próprios artistas 
apresentarem seus trabalhos, 

lembrando que o Centro de 

Convenções será o local para a 
troca de idéias, de exercício da 

cidadania e solidariedade.
Veja na página do sindicato na 
internet entrevista com o artista 
Afonso Camargo. 
(www.metabasecarajas.com.br)

Macarrão confere os banheiros, água e cabine de comando
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A Unidade entre os 
s i n d i c a t o s  d e  
trabalhadores na Vale 

sempre foi motivo de grande 
e m p e n h o  e  o  M E TA B A S E  
C A R A J Á S  p a r t i c i p a  c o m  
intensidade dos movimentos para 
lutas comuns em todo o País.

Neste ano voltamos a nos 
mobilizar pelo Acordo Coletivo 
(geral), depois de um documento 
com validade de dois anos assinado 
em 2011. Nossa grande meta será 
garantir o ganho real nos salários, 
mas  d iscut i remos inúmeras  
reivindicações da pauta que será 
aprovada pelos trabalhadores em 
breve.  Junto com o Acordo 
Coletivo, temos uma outra grande 
luta: transformar a nossa PR 
(Participação nos Resultados) em 
PL (Participação nos Lucros), 
tornando mais justa a forma de 
pagamento.

A Vale  continua  fazendo 
"ouvido de mercador" aos apelos 
dos sindicatos, que insistem nos 
últimos anos para discutirmos um 
novo modelo de pagamento da 
Participação nos Lucros Resultados 
(PLR) da empresa. 

Apesar de termos conseguido 
pela unidade e pressão dos 
sindicatos evitar que o valor da PR 
sofresse descontos brutais com as 

alegadas crises 
e  q u e d a  d e  
produção em 
f u n ç ã o  d e  
d e m a n d a  
reprimida, os 
trabalhadores 
c o n t i n u a m  
s e n d o  
injustiçados por 
um modelo que 
v a i  n a  
contramão da 
p o l í t i c a  d e  
distribuição de 
rendas do País, 
estimulado pelo Governo Federal 
para melhorar a qualidade de vida das 
classes mais pobres. A Vale continua 
limitando a PR a 6 salários e aplica 
redutores que deixam o valor sempre 
girando em torno de 5,2 salários. 

Através da unidade sindical, 
continuaremos a pressionar a direção 
da empresa para que adote novo 
modelo, passando o pagamento de PR 
(Participação nos Resultados) para 
PL (Participação nos Lucros).  
Queremos também acabar com a 
discriminação dos altos salários 
receberem até mais de R$ 100 mil de 
PR e a grande maioria dos 
companheiros não passando de R$ 8 a 
R$ 10 mil. Queremos um valor de 
P L R  i g u a l  p a r a  t o d o s  o s  

trabalhadores, estabelecido em 
um percentual do lucro líquido 
da em-presa.  Por quê o acionista 
recebe um percentual sobre o 
lucro líquido e os trabalhadores 
apenas até o limite de 6 salários? 
Com crise ou sem crise os 
acionistas abocanham parcelas 
cada vez maiores do lucro, 
enquanto os trabalhadores ficam 
com redutores do direito e 
ameaças de demissões. 

Se a Vale quer manter uma 
imagem de responsabilidade 
social, ela deve mudar sua 
política interna de gestão de 
cargos e salários e garantir que 
os lucros fabulosos tenham uma 
participação mais justa da 
sociedade e dos trabalhadores.

s trabalhadores mostram seu importante nível de Oconsciência da força do sindicato na luta pelos direitos da 
categoria e responde de forma muito positiva em nossa 

campanha de sindicalização.
A equipe que visita todas as bases de trabalhadores continua seu 

trabalho e mantemos firme a campanha para chegarmos a 100% de 
sindicalização, estruturando e fortalecendo o METABASE 
CARAJÁS para avançarmos  ainda mais nas conquistas da categoria. 
Muitos companheiros também comparecem voluntariamente ao 
sindicato para fazer suas filiações à entidade.


