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Na primeira reunião de negociação, a Vale não apresentou nada.

D

epois de uma primeira rodada de
negociações em que a empresa nada
avançou em resposta às reivindicações dos trabalhadores, a Vale prorrogou a reunião
que seria realizada nesta segunda-feira, 12 de
julho, alegando dar sua atenção à visita que uma
comissão de desembargadores integrantes do
Tribunal de Justiça do Pará fazem às instalações
da Vale em Parauapebas e Canaã nestes dias 15 e
16 de julho.
Os desembargadores conferem as condições
alegadas na justiça que podem embasar a decisão
sobre o processo de horas in itínere, que fazem
parte também da discussão do acordo regional a
ser firmado entre os trabalhadores e a empresa.
Os trabalhadores, que são os principais
sacrificados nesta grande demora em decidir sobre
este direito sagrado, esperam que a Justiça se faça
com a agilidade necessária e que permita a todos
os companheiros receberem a legítima indenização.

Aguardamos com ansiedade a marcação da
reunião de negociação do nosso Acordo Regional,
de forma a discutir todos os pontos aprovados
pelos trabalhadores constantes da “pauta de
reivindicações” entregue pelo METABASE
CARAJÁS à Vale.
Alertamos aos trabalhadores para ficarem
atentos. Logo que tivermos a reunião, comunicaremos imediatamente a eventual proposta da Vale
para discussão e posicionamento dos companheiros.
Vamos exigir um acordo regional justo. Com a
nossa unidade e força garantiremos os nossos
direitos!

Acompanhe as lutas pelo seu direito e as notícias do sindicato pela internet. Acesse o endereço:

www.metabasecarajas.com.br

Macarrão mobiliza trabalhadores em assembléia

Esperamos principalmente
que empresa não venha com a
mesma lamúria e enrolação da
reunião passada e respeite os
trabalhadores. Os
companheiros se irritam com
esta tática de engordar tempo e
nos fazer esperar um momento
mais confortável que só
interessa à Vale. Temos pontos
cruciais e emergenciais a serem
discutidos, como o turno
ininterrupto, o transporte, o
mapeamento de risco para
pagamento do adicional de
periculosidade, pagamento do
15º salário, cartão alimentação
e as horas “in itínere”, entre as
demais reivindicações da
categoria.
Chega de enrolação!
Queremos negociação urgente
e que enxergue as grandes
necessidades dos
trabalhadores. .
Ofício em que a Vale «postergou» a
reunião.
Exigimos marcação urgente
das negociações!

