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Os trabalhadores têm respondido à 
altura nas lutas da categoria e fortale-

cem o Sindicato para garantir os 
direitos conquistados. 

Neste processo de mobilização 
contamos com todos os companheiros 

que compoem a direção do METABASE 
CARAJÁS e uma equipe de funcionários 

treinados e empenhados que vestem a 
nossa camisa. Veja um retrato de nos-

sas lutas! Página 4 
Direção e equipe afinados com a mobilização

O  
METABASE 

CARAJÁS já está  
na nova sede, em 
prédio construído 

bem em frente 
onde funcionava 
anteriormente.O  

novo local tem 
melhor estrutura 
para atender os 

trabalhadores 
associados, permi-
tindo maior investi-
mento na mobiliza-

ção, com uma 
comunicação mais 

ágil e suporte de 
assessores para 
encaminhar com 

segurança nossas 
lutas. Compareça 
em nossa sede e 

fortaleça o 
Sindicato.
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Em nosso último boletim informamos aos panheiros ficam à disposição da empresa dentro 
trabalhadores que a Vale, em reunião com o de ônibus. A demora da Justiça  a passividade e 
METABASE CARAJÁS, manifestou sua intenção falta de interesse com que a Vale analisa um 
de apresentar uma proposta para pagamento das assunto sério desta natureza mantém os traba-
horas “in itínere”. Esta reunião, inclusive, estava lhadores com os nervos à flor da pele, prontos 
programada para acontecer antes do dia 17 de para uma mobilização justa para defender seu 
dezembro, data em que a Justiça poderia senten- sagrado direito.
ciar sobre o assunto. Nova reunião deve acontecer no próximo dia 28 

Infelizmente, para os trabalhadores e para de dezembro e esperamos que os gerentes  
toda sociedade que seria beneficiada com esta locais tenham cumprido seu papel de consultar 
solução, nem a Justiça procedeu a sentença e seus pares na cabeça da empresa, no Rio de 
nem a Vale cumpriu sua palavra de buscar uma Janeiro, para por fim nesta triste marca de sone-
alternativa para resolver o impasse. gação de um 

Te m o s  u m  direito elemen-
laudo pericial t a r .  A g u a r -
que expressa d a m o s  a  
o direito dos reunião com os 
t rabalhado- patrões, para 
r e s ,  c o m  convocarmos a 
cálculos dos c a t e g o r i a  e  
intervalos em tirarmos uma 
que os com- posição. 

Reproduzimos, ao lado, 
parte de boletim divulgado pela 
APEVALE, onde relata a vitória 
judicial em segunda instância 
de processo para recuperar 
recursos dos trabalhadores 
aplicados na Investvale.

Grande número de trabalha-
dores em nossa base partici-
pou de assembléia recente, 
com a presença do presidente 
da Apevale, Leônidas da Silva, 
quando esclareceu os compa-
nheiros sobre a tramitação dos 
processos e o que é necessá-
rio para que novos trabalhado-
res possam ingressar com as 
ações.

O METABASE CARAJÁS 
ofereceu toda a cobertura 
necessária para estender este 
benefícios aos nossos compa-
nheiros.



 Começaram as negociações mos um percentual de 8%, acontecer no final de janeiro. A 
entre os sindicatos e a Vale para sendo que 4% deveriam ser empresa alegou que precisaria 
definir um modelo mais justo distribuído em partes iguais a ter o balanço de 2009. 
p a r a  o  p a g a m e n t o  d a  todos os trabalhadores e os Entendemos que a empresa 
Participação nos Lucros e outros 4% através da divisão deverá recuperar positivamente 
Resultados.  A Vale se reuniu proporcional dos salários. seus números, sobretudo na 
simultaneamente com sindicato  A Vale não atendeu este comparação do quarto trimestre, 
no Rio de Janeiro e em Belo ponto, mas os sindicatos consi- agora em plena produção, com o 
Horizonte, quando a empresa deram que na primeira reunião já mesmo período do ano passado, 
apresentou uma proposta aos avançamos com o fim da avalia- quando aconteceu o auge da 
dirigentes sindicais. ção subjetiva pela chefia, que crise financeira.

A insistência dos sindicatos já dava-lhes instrumento para Mantemos a expectativa de 
colheu um fruto importante, ao privilegiar ou prejudicar compa- que a empresa seja mais flexível 
tirar das mãos da chefia a avalia- nheiros.. e justa, para que possamos 
ção de competência de trabalha- Na primeira proposta apresen- passar uma borracha na péssi-
dor. No atual modelo, o superin- tada pela empresa a avaliação ma negociação do final do ano 
tendente dispõe de gigantescos de resultado sobe de 25% para passado, quando a Vale apenas 
10% para avaliar cada trabalha- 28%, acontecendo a mesma afirmou que iria manter o mesmo 
dor, quase sempre prejudicando evolução para a avaliação de modelo da PR de 2007. A evolu-
os companheiros com julgamen- departamento. No modelo atual, ção na proposta da PLR pode 
tos subjetivos. 50% são distribuídos em 30% de recuperar a imagem da empre-

 A proposta de modelo de avaliação de desempenho, 10% sa, que foi muito desgastada 
pagamento apresentada pela de avaliação individual e 10% neste ano com as posturas que 
empresa ainda não atende a pela competência. Com o novo teve diante da crise, levando a 
principal proposta feita pelos modelo, teríamos 33% de um “bate-boca” com o governo 
sindicatos, para que troquemos avaliação por equipe e 11% de federal na imprensa. A categoria 
o limite de seis salários para um avaliação individual (veja quadro espera com ansiedade uma PLR 
valor percentual do lucro líquido. abaixo). que faça justiça ao nosso penoso 
Chegamos a entregar à Vale A próxima reunião entre os trabalho, que honramos com 
documento em que reivindicáva- sindicatos e a Vale só deverá plena responsabilidade. 



Os trabalhadores representados pelo METABASE pela perda de patrimônio gigantesco, engolido pela 
CARAJÁS são citados em todo o País como exemplo de especulação financeira em bolsas de valores. 2009 se 
mobilização e de vigor na luta sindical por  conquistarmos pareceu apenas no “9” daquela tragédia, provocada pela 
benefícios que não existem em outras bases. mesma especulação que gerou a recente crise. Mas foi 

A conquista dos 15 salários, confirmados recente- um aviso para que governos corrigissem rumos e para 
mente para mais cerca de 1.200 companheiros do que tantas nações enxergassem o valor do Estado e um 
Núcleo se transformou numa referência de luta em outros freio necessário na ganância de uma política financeira 
sindicatos sobre o empenho, organização e conquistas sem lastro.
dos trabalhadores mobilizados. Lembramos de 2009 principalmente pela nossa 

O recente movimento de paralisação dos compa- disposição de luta, por mostrarmos aos especuladores 
nheiros  mostrou à Vale a disposição da categoria na que pode faltar não apenas o minério de ferro, mas 
defesa dos direitos. Nos movemos em um ambiente de também o feijão, o trigo, a água, o clima saudável e até o 
dificuldades extremas, nos esquivando de toda espécie ar que respiramos, se não se entregarem à luta coletiva 
de violência para honrar nossa sagrada vocação de para salvar o planeta e não apenas seus interesses 
trabalho. Nosso trabalho é sofrido, pesado e perigoso e ganaciosos.
não devemos nem podemos ser tratados como mão-de- Devemos cumprimentar com toda energia cada 
obra descartável. Por esta consciência e mobilização não companheiro desta extraordinária categoria pelo seu 
sofremos como em outras bases a mão pesada da crise, espírito de luta  e por honrar os compromissos de um 
que ceifou empregos, prejudicou direitos, num estado de padrão de vida digno para nossas famílias. A cada 
pânico e insegurança quanto à estabilidade de suas trabalhador nosso grande abraço e a certeza de um 
famílias. sindicato forte, solidádio e mobilizador.

Não podemos esquecer este ano,  pois o supera- A todos os companheiros uma passagem de ano de 
mos dentro de uma crise que chegou a ser comparada paz, saúde e muita energia para a manutenção de lutas 
com a “Grande Depressão” de 1929, quando milhares de vitoriosas. 
investidores, empresários, foram levados ao suicídio Direção do METABASE CARAJÁS


