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PR SERÁ PAGA DIA 12 DE FEVEREIRO
Com Assembléias Coletivas
realizadas nos dias 27 e 28
ú l t i m o s o S I N D I C AT O
METABASE CARAJÁS fechou
as negociações da PR –
Participação nos Resultados,
referentes ao exercício de
2 0 0 9 . A a p ro va ç ã o d a
proposta foi unânime, e, a
média nacional foi firmada
em 4,7 salários para cada
trabalhador, sendo que pode
haver variações segundo as
quais algumas diretorias
chegarão até a 5,1 salários,
em função de maior
produtividade. E os valores já
serão depositados na conta
do trabalhador no dia 12 de
fevereiro próximo. “Foi mais
um grande avanço nas
negociações com a empresa,
uma vez que, em vista da crise

que se abateu sobre a
economia mundial no ano
passado poucos acreditavam
que o Sindicato conseguisse
uma PR igual à do exercício
anterior. Mas foi a seriedade e
o empenho com que
conduzimos as negociações
que fizeram com que
conseguíssemos não uma PR
igual à do ano anterior, mas
melhor. E desfizemos ainda o
critério de avaliação pessoal
que deixava uma margem de
10% da PR a critério da chefia
imediata. Isso agora acabou,
e assim temos a certeza de
que avançamos mais uma vez
na direção do que é mais justo
para o trabalhador”, informa
MACARRÃO, Presidente do
METABASE CARAJÁS.

MACARRÃO, Presidente do METABASE:
seguidos avanços em favor da categoria.
A PR/2009, paga neste ano, será maior que a de 2008.

REEMBOLSO PARA EDUCAÇÃO EM CANAÃ
Mais uma conquista do METABASE em favor dos
trabalhadores: é a cobertura de despesas com
educação para os dependentes dos que residem
em Canaã dos Carajás. Esse reembolso chega a
95% de mensalidades e cobre os custos com
educação a partir de 5 anos de idade do
dependente até ao segundo grau. Discursando
durante a Assembléia Macarrão fez questão de
frisar que “educação é obrigação do governo,
mas como nosso ensino público deixa tanto a
desejar nesta região, somos obrigados a
desembolsar nossos recursos para dar uma
educação de melhor qualidade a nossos filhos. E
como isso custa caro, esse ônus está sendo
assumido pela empresa que acatou nossa
argumentação em defesa dos companheiros”.

Assembléia em Canaã. Aprovação unânime do Acordo

MINA DO MANGANÊS DO AZUL:

NOVA DIRETORIA E NOVO ACORDO ESPECÍFICO
Com a criação da nova Diretoria
para o Manganês (desmembrada
da Diretoria de Ferrosos), foi
necessário que o METABASE
firmasse um novo Acordo

Específico para essa área. Assim o
sindicato reuniu os trabalhadores
do setor no dia 28 no DEC para
deliberar sobre esse Acordo que,
mesmo sendo idêntico ao da Mina

de Ferro, é distinto deste.
Aprovado por unanimidade o
documento, a reunião terminou
com muitos aplausos para a
Diretoria do Sindicato.

Assembléia dos trabalhadores no maganês em Carajás. Aprovação unânime do Acordo.

Assembléia dos trabalhadores na mina de
ferro em Carjás

Diretores e colaboradores organizam Assembléia da PR.
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