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 METABASE CARAJÁS  os 

Otrabalhadores nos Municípios de 
Marabá, Parauapebas, Canaã do 

Carajás, Curionópolis e Eldorado do Carajás para 
a discussão e aprovação da Pauta de 
Reivindicações da categoria, que será negociada 
com a Vale para o Acordo Coletivo de Trabalho 
2019/2020.

Este é o momento mais importante da 
categoria, em que construímos as condições e 
direitos para exercemos nosso trabalho com 

dignidade e respeito.
Todos os trabalhadores devem entender a 

importância da mobilização e unidade para 
defendermos direitos seriamente ameaçados 
pelos cortes implementados pelo Governo 
Federal, que eliminam conquistas históricas da 
classe trabalhadora, além dos graves problemas 
enfrentados na mineração.

Compareça à assembleia e apresente sua 
reivindicação, para constar da pauta nacional que 
será negociada com a empresa.

A
 d i r e ç ã o  d e  R e l a ç õ e s  
Trabalhistas da Vale se reuniu 
com toda a diretor ia do 

METABASE CARAJÁS no último 2 de 
agosto, após ter sido cobrada pelo 
Sindicato sobre pontos extremamente 
cobrados de solução para problemas 
enfrentados cot idianamente pelos 
trabalhadores.

Na reunião com o Sindicato, os 
representantes da Vale desfiaram um 
volume enorme de problemas enfrentados pela 
empresa, tendo as tragédias de Mariana e 
Brumadinho como pivô das ameaças. 

O recado aos trabalhadores era o de uma 
negociação difícil tanto para o acordo coletivo e 
resultados negativos ameaçando nossa PLR.

Ao mesmo tempo em que  pintavam uma 
situação conjuntural sinistra para a empresa, os 
“Relações Trabalhistas” frisavam  a determinação 
de manter os empregos, mas faziam uma ressalva 
sobre esta segurança diante de uma avaliação de 
desempenho para alcançar metas e produtividade.

Os alertas dados pela empresa significam a 

necessidade de os trabalhadores se atentarem para 
uma postura de responsabilidade no trabalho e, do 
nosso lado, para tenhamos determinação e unidade 
também para defendermos as conquistas de tantos 
anos de lutas.

Hoje está cada vez mais necessário o 
fortalecimento do SINDICATO, para enfrentar 
quaisquer ameaças sobre direitos coletivos e 
individuais. O Jurídico do Sindicato e as 
mobilizações da categoria serão determinantes para 
assegurar nossas conquistas e para isto precisamos 
de  uma en t idade  es t ru tu rada  f í s i ca  e  
financeiramente diante da necessidade de 
enfrentamento das ameaças que surjam à frente.


