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A
 Vale fez de 
tudo  pa ra  
colocar um 

fim imediato na conces-
são do cartão alimenta-
ção extra, que a empre-
sa prefere chamar de 
“auxílio emergencial”, 
como suporte às nossas 
famí l ias durante a 
trágica pandemia de 
Covid-19.

Nas últimas reuniões com o Sindicato, 
no entanto, apresentamos à empresa todos 
os indícios de que a doença ainda está 
fortemente presente entre nós e que os 
trabalhadores precisam da continuidade de 
todas as medidas de proteção, tanto na 
empresa quanto em nossos domicílios. 
Desta forma, insistimos que a empresa não 
poderia interromper em pleno caos, a 
concessão do cartão. Mostramos que os 
valores são vitais para os gastos elevados 
com o processo de isolamento social e 
maior consumo familiar. 

A empresa se mostrou determinada em 
findar a concessão do “cartão extra”, mas 
aceitou passar por um processo de transi-
ção, para que as famílias possam se 
adaptar.

Em reunião nesta quinta-feira, 25, a 
empresa anunciou que concederá mais 
dois valores extras, o primeiro em 30 de 

junho e o segundo em 
31 de julho. O cartão 
alimentação do acordo 
coletivo somado a este 
extra terá o valor global 
de R$ 1.140  (R$ 760 
somado a R$ 380) nos 
próximos dois meses, 
período de transição em 
que a Vale programa o 
fim da concessão.

O  p r e s i d e n t e  d o  M E TA B A S E  
CARAJÁS, Raimundo Nonato “Macarrão”, 
afirmou a vitória dos trabalhadores nestes 
meses de pandemia com este valor extra ao 
cartão alimentação, apesar de declarar que 
sai com “o coração sombreado, pois vê 
ainda a aflição da pandemia longe de 
acabar, o que exige total atenção da 
empresa para socorrer nossas famílias”.

Entende, no entanto, que a postura dos 
trabalhadores vem permitindo que o 
Sindicato assegure os postos de trabalho, 
sem redução de jornada e de salários e 
mantendo benefícios importantes como 
este da alimentação, plano de saúde e 
demais. Lembrou que esta postura será 
decisiva nos próximos meses, pois estare-
mos defendendo estes direitos na discus-
são do Acordo Coletivo de Trabalho, que se 
aproxima com nossa data-base de 1º de 
novembro ainda ameaçado pelos rescaldos 
da pandemia.


