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O trabalhador veste a camisa da Vale mas quase não há onde lavá-la

s trabalhadores ficaram muito 

Oapreensivos com boatarias plantadas 
dentro do ambiente de trabalho de 

que a Vale forçaria o fim do pagamento do 14º e 
15º salários conquistados pela categoria em 
nosso acordo regional. 

Esta hipótese não pode nem passar de 
raspão pela cabeça da empresa, sob pena de uma 
verdadeira revolta de todos os trabalhadores 
contra uma tentativa desta natureza.

A direção do Sindicato nada ouviu neste 
sentido de quaisquer pessoas autorizadas da Vale 
sobre uma eventual proposta criminosa como 
esta, mas já deixa claro que levantaríamos uma 
guerra para defender o direito conquistado pela 
categoria. 

Boateiros que estejam querendo facilitar as 
coisas para os patrões podem ter certeza que 
iremos à máxima consequência para defender o 
14º e 15º salários.

Não podemos admitir que dirigentes que 
vivem no conforto de hotéis e apartamentos 
de luxo no Rio de Janeiro possam 
desumanizar as condições mínimas de 
sobrevivência dos trabalhadores em locais 
ermos de trabalho, como enfrentamos.

A esmagadora maioria dos 
trabalhadores vive em péssimas condições, 
em casebre de madeira, em locais sem 
saneamento e infra-estrutura básica. 
Vivemos cercados pela falta de segurança 
e ameaçados pela violência, com 
assassinatos de trabalhadores até mesmo 
dentro de casa e assaltos constantes nas 
ruas sem policiamento e pontos de ônibus 
que são verdadeira armadilha para sermos 
alvos de marginais. Trabalhadores da Vale 
e empreiteiras são assaltados todas as 
semanas e vivem num clima de terror.

Devemos exigir da Vale e do Poder 
Municipal medidas de segurança para os 
trabalhadores e cidadãos, para que 
possamos cumprir nossas jornadas sem o 
medo constante de sermos assassinados. 
Este é o quadro vivido pelos trabalhadores: 
de terror.



 Como acontece todos os anos, no 
final de março o governo federal 
desconta de todos os trabalhadores 
brasileiros um dia de salário, instituído 
como contribuição sindical pela 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). Parte da contribuição fica numa 
conta do próprio governo para pagar 
seguro desemprego e outros benefíci-
os. Outra parte vai para as centrais 
sindicais que têm a representação 
exigida em lei e a última delas fica 
com a estrutura sindical hierarquizada 
pelas Confederações, Federações e 
sindicatos de cada categoria organiza-
da.

Muitas entidades sindicais de grau 
de todo o país conseguem se manter 
para dar suporte aos sindicatos graças 
principalmente a esta contribuição.  
Existe muita discussão em todo o País 
sobre esta contribuição instituída pela 
CLT, com centrais que defendem sua 
extinção, mas projetos neste sentido 
não caminham no Congresso 
Nacional. 

Além das ameaças da criminalidade, 
nossos filhos sofrem para conseguir 
condições esco lares decentes.  
Enquanto alunos tem melhores condi-
ções no Núcleo e em Canaã, em 
Parauapebas temos uma grande quanti-
dade de  crianças frequentando escolas 
precárias e que são verdadeiros 
forninhos, sem climatização e condições 
pedagógicas adequadas. Devemos 
exigir da Vale que subsidie o ensino 
fundamental e médio para estas 
crianças, para que não acabem deixan-

do as escolas por causas destas sérias 
dificuldades.

Além da escola, a Vale não cumpre 
também cláusula de acordo coletivo para 
disponibilizar a creche. Hoje temos uma 
"crechinha" que não dá conta de atender o 
grande volume de crianças necessitadas 
deste espaço. Temos um número extraor-
dinário de crianças  desprotegidas, muitas 
de país e mães solteiros, provocando 
desequilíbrio financeiro das famílias que 
precisam de cuidados com os filhos para 
poderem trabalhar. A Vale precisa cumprir 
o Acordo Coletivo geral e garantir a creche 
para todos nossos filhos que têm direito a 
ela.

O METABASE CARAJÁS 
abre mais uma campanha de 
sindicalização dos trabalhado-
res.

Mais do que nunca, deve-
mos entender a importância da 
mobilização dos trabalhadores 
e do fortalecimento 
do Sindicato para 
garantirmos nossos 
direitos protegidos.

Atenda os dire-
tores e pessoas 
que colheram asso-
ciações em cada 
setor de trabalho.

O SINDICATO É 
NOSSA FORÇA!


