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VITÓRIA DA CATEGORIA
85%  dos trabalhadores aprovam acordo  coletivo
que estabelece o piso salarial e outras conquistas!

REAJUSTE SALARIAL - 7% agora em 1º de novembro e mais 7% em novembro/2008. Com
isto, teremos 14,49% e superamos o índice registrado pela inflação.

SEGURANÇA CONTRA A INFLAÇÃO - E mais importante ainda, se qualquer desequílibrio
econômico fizer a inflação disparar e o índice anual superar nosso reajuste, temos uma cláu-
sula de segurança que garante a abertura de negociações em novembro de 2008.

ABONO MAIS BÔNUS - Cada trabalhador receberá 10 dias após a assinatura do acordo R$
1.200,00 relativos a R$ 600,00 de abono e mais R$ 600,00 de bônus pela aprovação do
Acordo Coletivo de dois anos. Em novembro/2008 receberemos os mesmos R$ 1.200,00 de
abono e bônus.

CESTA ALIMENTAÇÃO - A cesta alimentação passa a ser de R$ 200,00 a partir de 1/11/07 e
R$ 220,00 a partir de 1/11/08. Fica também mantida a 13a cesta no final do ano.

PISO SALARIAL - A categoria não tinha piso salarial e trabalhadores em vários lugares pelo
País ganham até R$ 502,00. Com o Acordo Coletivo, fica estabelecido, a partir de 1º/NOV/
2007, o PISO SALARIAL de R$ 800,00, ou seja, um reajuste de 59,4% sobre o menor salário
pago pela CVRD.  Em 1o/NOV/2008, este valor será reajustado pelo mesmo índice previsto
para o segundo ano de vigência do acordo coletivo (7%), passando para R$ 856,00.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - Os trabalhadores conquistaram também um direito iné-
dito em todo o País. Até agora o seu pagamento é calculado sobre o salário mínimo (R$
380,00) e, com o Acordo, ele passa a ser pago tendo o Piso Salarial de R$ 800,00 como base.
Isto significa que o valor do adicional de insalubridade será mais do que dobrado. Hoje o grau
máximo de 40% do adicional de insalubridade significa R$ 152,00. Com nosso acordo, qual-
quer trabalhador que venha ser enquadrado neste grau máximo passa a ser remunerado em
R$ 320,00, ou seja, uma elevação de R$ 168,00 (110,5%)

CARTÃO MATERIAL ESCOLAR  - R$ 250,00 (por dependente) em 1/11/07 e R$ 270,00 (por
dependente) em 1/11/08.  Fica garantido o cartão material escolar para empregados e depen-
dentes também em cursos seqüenciais de nível superior.  O trabalhador poderá utilizar o
cartão material escolar durante todo o ano e não apenas no início do ano como previsto no
último acordo.
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Trabalhadores comparecem em peso
e estabelecem as novas conquistas

METABASE CARAJÁ - SINDICATO DE CONQUISTAS!

categoria. Agora ninguém poderá
ingressar mais na empresa com
salário inferior a R$ 800,00.

Ao falar sobre esta vitória, Ma-
carrão ressaltou o empenho de
toda a diretoria do Sindicato, não
só pela participação importante
nas negociações com a direção da
Vale, mas pelo trabalho com os
companheiros, esclarecendo e
mobilizando a categoria, informan-
do porque já tínhamos recusado o
acordo três vezes na mesa de ne-
gociação e que só apresentamos
para a assembléia quando tivemos
uma contraproposta decente.

Os trabalhadores deram uma
demonstração de consciência e de
responsabilidade, comparecendo
em peso nas assembléias convo-
cadas pelo Sindicato, se informan-
do de todas as discussões acon-
tecidas nas mesas de negocia-
ções e aprovando o histórico Acor-
do Coletivo 2007/2009, que esta-
belece conquistas importantes
para a categoria.

Depois de totalmente esclareci-
mento, todos os trabalhadores de-
cidirem pelo voto secreto, em ur-
nas expostas na frente de todos, de
forma que a vontade de cada com-
panheiro fosse respeitada. O resul-
tado não deixa qualquer dúvida:
1.639 trabalhadores (85%) aprova-

ram a assinatura do Acordo e ape-
nas 293 companheiros votaram
contra.

Os trabalhadores em peso
aplaudiram o grande avanço esta-

belecido pelo
Acordo Coletivo,
não só pelos
dois índices de
7%, um em cada,
ano, e os abonos
de R$ 1.200,00,
mas, sobretudo,
pelo estabeleci-
mento do Piso
Salarial para a

Assembléia no DEC

Presença maciça de trabalhadores em Canaã Assembléia na sub-sede do Sindicato

Macarrão destaca o empenho da direção do Metabase


