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Convocamos todos os
trabalhadores que exercem atividade
na base territorial da Mina da Salobo
Metais para comparecerem à
Assembleia Geral Extraordinária,
para que os companheiros
deliberem sobre proposta do Acordo
Específico dos trabalhadores lotados
na mina do cobre.
Lembramos da grande
importância do comparecimento de
todos os trabalhadores, pois o

Sempre que o sindicato realiza assembleias da
categoria disponibilizamos fichas para que companheiros não filiados possam se sindicalizar ao
M E TA B A S E
CARAJÁS.
Esta é uma
oportunidade
importante para
que os trabalhadores possam
usufruir dos
benefícios concedidos aos companheiros sindicali-

sindicato estará fazendo um relato
das discussões com a empresa
sobre as condições de trabalho e
reivindicações da categoria, além de
todo o processo de negociação e
proposta apresentada pelos patrões.
As conquistas e vitórias da
categoria só acontecem com
trabalhadores mobilizados e que
fortalecem o sindicato nas lutas e
nos processos de negociações com
as empresas.

zados, como os serviços jurídicos da entidade, sede
campestre e toda a assistência prestada pelo
sindicato aos sindicalizados.
Além destes benefícios, os sindicalizados
fortalecem o Sindicato para defender os direitos dos
trabalhadores e impedir todas as iniciativas que
prejudicam os interesses coletivos da categoria.
Os trabalhadores sempre demonstram sua
capacidade de luta e de mobilização e o principal
caminho para isto é termos um SINDICATO FORTE
e COMBATIVO.
Filie-se ao METABASE CARAJÁS!
Sindicato forte é trabalhador protegido.

o último dia
14, dirigentes
sindicais que
representam
os trabalhadores na Vale
em todo o Brasil estiveram reunidos em
Carajás para discutir um
assunto de vital importância para todos nós: a
saúde e segurança no
trabalho.
Além de participarem
de uma ampla discussão
com a direção da Vale,
os dirigentes sindicais
visitaram os locais de
trabalho, contatando
medidas de segurança
adotadas e que ainda
não foram estendidas
para outras bases, mas
identificando também
eventuais falhas e apresentando reivindicações
à empresa.

N

Diretores e
assessoria do
M E TA B A S E
CARAJÁS
participaram
ativamente
dos debates.
O sindicato proporcionou uma confraternização de todas as lideranças sindicais na Sede
Campestre da entidade,
com discussão de temas
entre os presente e apresentação de dança folclórica de nossa região
aos presentes.
Raimundo Nonato, o
“Macarrão”, presidente
do Sindicato lembrou da
importância do evento
entre a direção da Vale e
dos Sindicato, ressaltando principalmente que
presença de todos os
sindicatos que represen-

tam a categoria significa
também um momento de
construirmos a unidade
da categoria em todo o
Brasil por reivindicações
e lutas comuns a todas
as entidades.
Os principais pontos
desta discussão sobre
segurança e saúde no
trabalho e sobre as
impressões dos dirigentes sindicais serão tema
de matéria que será
apresentada aos trabalhadores no boletim
FERRUGINHO, que
circulará nos próximos
dias.

