
Da próxima quarta-feira, dia 20, ao sábado, dia 23, os traba-
lhadores sindicalizados comparecem às urnas em seus 
locais de trabalho para elegerem a direção do METABASE 
CARAJÁS que conduzirá as lutas da categoria nos próximos 
quatro anos.
Toda a estrutura foi montada pela Comissão Eleitoral que 
conduz a eleição, de forma a garantir o voto de todos os com-
panheiros que honram sua participação no Sindicato e que se 
mobilizam para garantir os direitos conquistados pela catego-
ria. 
Apesar de intromissão de gente que não pertence à catego-
ria, utilizando-se de instrumentos não respeitar o Estatuto do 
METABASE CARAJÁS, não considerando a decisão sobera-
na dos trabalhadores, a independência e liberdade de organi-
zação sindical, a eleição acontecerá com todas as garantias e 
responsabilidade da Comissão Eleitoral.

É extremamente importante o 

comparecimento e o voto de todos os 

sindicalizados, para que tomemos uma decisão 

de unidade e que demonstremos a força da 

nossa  entidade. Pelo Estatuto do Sindicato é 

necessário o comparecimento de 50% mais um 

do número de trabalhadores com direito a voto, 

para que a eleição seja resolvida imediatamente, 

num primeiro turno. Ao votar, o trabalhador 

demonstra sua disposição e capacidade de 

mobilização, de apoio ao sindicato e que a 

categoria está pronta para defender seus 

direitos.
Garanta seus direitos. 
Vote e revigore o Sindicato para a luta.



 METABASE CARAJÁS recebe pagamento previsto para fevereiro. 
apoio de sindicatos de todo o País Ao mesmo tempo, esta articulação nacional Oque representam trabalhadores na já prepara o processo de mobilização para o 

mineração, na ferrovia e demais setores de atua- Acordo Coletivo de Trabalho de maio de 2011. 
ção da Vale para garantir a regularidade do pro- Devemos lembrar ainda que teremos a discus-
cesso eleitoral em curso. são do nosso Acordo Regional, programada 

Este apoio maciço representa o sinal da para março de 2011, quando precisaremos de 
UNIDADE que vem sendo construída pelas uma mobilização forte que preserve nossos dire-
mais diversas representações sindicais, para itos, como o 14º e 15º salários.
que os direitos dos trabalhadores na mineração As lideranças dos dois grupos fortes de dis-
tenham uma organização e mobilização nacio- cussão, João Batista Cavagliere, coordenador 
nal, fazendo os patrões nos respeitarem e dis- da Rede Sindical Vale Brasil, e Sebastião 
cutirem nossas justas reivindicações com res- Alves, coordenador do “Grupo RENOVAÇÃO” 
ponsabilidade. vieram participar e apoiar nosso processo elei-

Apesar de termos dentro da Vale três gru- toral.  Ambos discutem com todos os sindicatos 
pos distintos de representação sindical, entida- o posicionamento nacional sobre os sagrados 
des participantes destes grupos se somam em direitos da categoria. Com os coordenadores, 
apoio ao METABASE CARAJÁS, reconhecen- vieram também lideranças de todos os sindica-
do a importância de nosso Sindicato para forta- tos que representam a categoria em todo o 
lecer a unidade nacional. País, demonstrando a importância estratégica 

Estamos na véspera de movimentos impor- do nosso sindicato para assegurar a atuação 
tantes da categoria. Os sindicatos já se reúnem unificada nacionalmente.   
nacionalmente para discutir uma nova forma de Cada trabalhador deve reconhecer a impor-
pagamento da Participação nos Resultados tância do Sindicato, para garantir os direitos da 
(PR), buscando eliminar o teto de 6 salários e categoria e assegurar uma organização eficien-
instituindo um percentual sobre o lucro líquido te nas negociações, que mobilize a categoria e 
da empresa. Em breve, teremos as reuniões mostre a representatividade e respeito de nossa 
amplas que garantirão este justo direito, com entidade. 


