
MACARRÃO, Presidente do METABASE CARAJÁS, que conduziu as negociações 
do ACT, aprovadas em  Assembléias com mais de 96%, em votação secreta.

O ACT que acabamos de firmar com a Vale no lançar mão do ESTADO DE GREVE para 
dia 11 deste mês  foi o mais importante de convencê-los a aceitar as propostas do 
todos os Acordos na nossa história. Em um Sindicato. Mas, felizmente, chegamos a bom 
clima difícil, quando a economia ainda está termo, avançamos em muitos pontos, 
saindo de uma recessão mundial, com o gosto conseguimos maior apoio, de fato, também 
amargo ainda das demissões de tantos para os afastados e aposentados, e agora, 
companheiros em outras frentes no Brasil, podemos comemorar. A você, trabalhador, 
estávamos todos apreensivos até o momento companheiro de luta, nosso muito obrigado 
de se iniciarem as rodadas de negociação. pelo apoio que tem nos dado, por que apoiar o 
Não foi fácil convencer nossos interlocutores a seu s ind ica to  é  apo iar  quem lu ta  
aceitar nossas propostas e precisamos até incansavelmente pelos seus direitos. 

FALA O PRESIDENTE
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ASSINADO O ACT 2010/2011
COM AVANÇOS HISTÓRICOS PARA OS TRABALHADORES



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ASSISTÊNCIA MÉDICA SUPLETIVA – AMS

CARTÃO ALIMENTAÇÃO: ATENÇÃO

AFASTADOS RECEBERÃO

HORA IN ITINERIS

O ACT que acaba de ser firmado renova por mais cinco anos a cobertura de saúde PARA 
TODOS OS TRABALHADORES,INCLUSIVE PARA OS APOSENTADOS E SEUS 
DEPENDENTES.A cobertura da AMS abrange serviços médicos e odontológicos. O 
METABASE sustenta  que principalmente o aposentado precisa desse apoio e fez por 
merecê-lo. Está sacramentado.

O cartão-alimentação de todos os trabalhadores recebeu neste mês corrente o crédito de 
R$220,00, que era o valor vigente antes do ACT. O METABASE logrou no Acordo elevar 
para R$320,00 por mês esse benefício. Assim sendo, um crédito de mais R$420,00 será 
ainda efetuado na conta de cada um até o dia 21 deste. E a partir do próximo mês esse valor 
se fixa nos R$320,00 definidos no ACT.

Ficou estabelecido também no ACT que todas as conquistas auferidas beneficiem também 
os afastados temporários. O aumento no valor do cartão-alimentação, os salários 
adicionais, o aumento salarial, inclusive o bônus de R$1.200 pago a título de reposição de 
perdas também será creditado em suas contas na mesma data que para os demais 
trabalhadores. Isso acontecerá até o dia 21 do mês em curso.  

A Diretoria do METABASE comunica aos companheiros que durante as negociações do 
ACT incluiu a questão das HORAE IN ITINERE, e pediu uma solução o mais urgente 
possível para essa pendência. A Vale expediu um documento comprometendo-se a 
retomar as negociações relativas a esse assunto que tanto interessa aos trabalhadores e 
no dia 21 deste  o METABASE estará com a empresa discutindo propostas que levará à 
Assembléia.

ASSEMBLÉIA EM CANAÃ DOS CARAJÁS


	Página 1
	Página 2

