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F
oi realizada nesta segunda-feira, 16 de 
setembro, a eleição da nova direção do 
METABASE CARAJÁS, com votação 

dos trabalhadores sindicalizados em 14 urnas 
distribuídas nos locais de trabalho e também fora 
da empresa, para acesso dos associados que 
estivessem de folga a exercerem seu direito de 
voto.

A CHAPA 1 União e Trabalho foi proclamada 
eleita pelo presidente do pleito com 95,22% dos 
votos válidos e um diminuto número de votos em 
branco ou nulos. A apuração foi realizada na 
própria segunda feira pela comissão eleitoral, logo 
após terem chegado todas as urnas com os 
respectivos mesários e fiscais do processo de 
votação. Tivemos o apoio de várias entidades 
sindicais de Parauapebas e outros indicados pela 
comissão eleitoral no processo de coleta dos votos 
dos trabalhadores sindicalizados.

FORTALECIMENTO DO SINDICATO
COM MAIOR PARTICIPAÇÃO
O presidente do METABASE CARAJÁS, 

Raimundo Nonato Macarrão, cumprimentou toda 
a direção do Sindicato e sobretudo os novos 
companheiros que assumem o primeiro mandato 
de direção da luta sindical. “Vivemos um momento 
de perseguição de todos que lutam pelos direitos 
sociais e trabalhistas e aqueles que se 
candidatam na defesa dos interesses dos 
trabalhadores devem se orgulhar pelo 
desprendimento para esta tarefa difícil, para 
mobilizar a categoria, superar o desânimo de 
muitos que não reagem ao desmanche dos 
direitos trabalhistas e previdenciários, prontos 
para enfrentarmos as adversidades, buscarmos a 
união de todos e a preservação de tudo que 
conquistamos”, afirmou Macarrão. Lembrou ainda 

que “o movimento sindical é o instrumento mais 
poderoso para garantir os direitos trabalhistas, 
mas que temos a responsabilidade também de 
zelar pela cidadania justa, pelo apoio às lutas 
sociais, para que o povo não seja jogado na 
miséria do desemprego, da fome e da violência”.

Outro ponto bastante ressaltado, inclusive 
pelos membros da comissão eleitoral, foi a 
organização do sindicato na condução deste 
processo, cumprindo r igorosamente as 
prescrições estatutárias, para que  os 
trabalhadores decidam os rumos da sua luta com 
independência e liberdade.

A nova direção do Sindicato, eleita pelos 
trabalhadores será empossada em dezembro, ao 
final do mandato da atual diretoria, mas os novos 
diretores se somam desde já na mobilização da 
categoria, lembrando que em breve estaremos no 
processo de negociação do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2019/2020 com a Vale.

Macarrão prega maior participação para garantir os direitos



Acordo Coletivo 2019/2020

empre repetimos o chavão 

SUnidade e Mobilização para 
n o s s a  l u t a  s i n d i c a l .  M a s  

precisamos todos nós, direção sindical e 
todos os trabalhadores, entendermos 
t a m b é m  a  i m p o r t â n c i a  d a  
Responsabilidade.

Todos devemos estar unidos e 
mobi l izados,  para cumpr i rmos a 
Responsabilidade de lutar pela garantia 
de todos os direitos conquistados. A luta é 
de todos, porque  os direitos são para 
todos. Não se pode admitir posição 
passiva, esperando que companheiros 
lutem pelos nossos direitos, que o 
fortalecimento da luta do sindicato não 

t e n h a  a  n o s s a  p a r t i c i p a ç ã o .  É  
responsabilidade de todos zelarem pela 
condição de vida que dão às suas famílias.

Estamos prestes a começar as 
negociações do ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO, que terá ainda a participação 
de todos os demais sindicatos do País, 
para renovarmos os direitos que abrangem 
os trabalhadores da Vale nacionalmente.

Queremos salários justos e negociação 
efetiva de todos os pontos da Pauta de 
Reivindicações da categoria. Não 
aceitamos nenhuma retirada de benefícios 
e exigimos que os trabalhadores tenham as 
condições de trabalho com saúde e 
segurança.


