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ALCOA/BURUTI

A

Alcoa insiste com o Sindicato para
celebrar acordo coletivo de trabalho
com a vigência ilegal de três anos,
quando a lei permite acordos de, no máximo,
dois anos
Tudo faz parte de uma política equivocada
da empresa de tentar destruir a organização
dos trabalhadores sindicalizados, diﬁcultando as
contribuições de mensalidades dos associados e
construindo um clima interno de insatisfação,
insegurança e revolta.
O objetivo ﬁnal de interferência dos patrões é
destruir o instrumento de luta da categoria, para que
os direitos conquistados sejam cortados
gradativamente. Página 2

C

omeçamos no
Sindicato uma
Campanha de
Sindicalização, para
fortalecimento das lutas
da categoria e fazer
frente às ameaças
FORTALEÇA NOSSA LUTA!
impostas pelos patrões.
Participe! Fortaleça o Sindicato e a defesa
dos direitos coletivos da categoria. Página 4

Falta aos patrões maior
sensibilidade para a discussão
de mudança de turno, pois
nunca pensam no sacrifício, no
cansaço e nos riscos de
acidentes diante de jornadas
excessivas em atividades
estafantes.
A lei deﬁne o assunto e só
queremos transparência.
Página 3

P

assado mais
de um ano das
negociações
de nosso Acordo
Coletivo de Trabalho
2019/2020 com a
Alcoa/Juruti, a empresa
insiste em não assinar o
documento por razões
claras de interferir na
vida sindical.
De início, a empresa
queria fazer um acordo
irregular de três anos,
que não é permitido por
lei, e eliminar vários direitos
conquistados pelos trabalhadores em acordo anterior, mas com
a resistência da categoria e do
Sindicato conseguimos superar
esta ameaça, para assegurar
condições melhores de trabalho
e de salários.
INTERFERÊNCIA SINDICAL
A empresa, no entanto, não
assina o acordo por um objetivo
que traz muita preocupação para
todos os trabalhadores: a Alcoa
tentou retirar do Acordo Coletivo
cláusulas autorizadas pela
categoria para descontos em

favor da sustentabilidade do
Sindicato, inclusive mensalidades, exigindo autorizações
individuais.
A direção da empresa “se
esquece” que, na ﬁcha de
sindicalização, todo trabalhador
autoriza o desconto da mensalidade em favor do Sindicato. A
intenção da empresa é sufocar a
sustentabilidade do Sindicato,
interferindo na organização dos
trabalhadores, para que, sem
instrumento de defesa coletiva,
os trabalhadores tenham ameaçados seus direitos conquistados em acordos coletivos. A

Esclarecemos aos trabalhadores
que a legislação não permite
assinatura de acordos coletivos acima
de dois anos de validade, não sendo
possível atender o pleito da Alcoa de
realizar um acordo de três anos de
vigência.
Na Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), Artigo 614, § 3º aﬁrma
que|: “não será permitido estipular
duração de convenção coletiva ou
acordo coletivo de trabalho superior a
dois anos....”.

empresa não repassou
ao Sindicato as mensalidades de maio e
junho/2019, quando
seguia o preceito irregular de uma medida
provisória que foi cassada por sua condição de
inconstitucionalidade.
A Alcoa diﬁculta as
relações no trabalho e
interfere na organização
dos trabalhadores com
ﬂagrante tentativa de
prejudicar a sustentabilidade do Sindicato.
Esta é uma atitude patronal
que representa crime contra o
direitos dos trabalhadores se
organizarem em sindicato, que é
previsto pela Constituição
Federal, pela CLT e Organização
Internacional do Trabalho (OIT).
Só se justiﬁca o desrespeito às
leis e às boas relações no trabalho o patronato que pretende
exercer a plena exploração no
trabalho, eliminando todos os
direitos trabalhistas e sociais, no
desejo ganancioso de ressuscitar um sistema escravagista.

Desta forma, não há a menor
possibilidade que o Sindicato pudesse
assinar tal acordo, sobretudo sem
uma discussão ampla com todos os
trabalhadores de quaisquer medidas
pretendidas pela empresa.
Infelizmente, a empresa procura
interpretar a nova legislação
trabalhista apenas nos pontos de sua
conveniência, sobretudo quando se
estabeleceu, com a reforma de 2017,
a supremacia do negociado sobre o
legislado.

A

Constituição Federal
de 1988 estabeleceu
uma jornada de 6 horas
por dia (ou 36 horas por semana)
para os trabalhadores submetidos
ao regime de turnos ininterruptos
de revezamento. O texto inclui
ainda uma abertura para jornadas
negociadas: “jornada de 6 horas
para o trabalho realizado em
turnos ininterruptos de
revezamento, salvo negociação
coletiva”. (CF – Art. 7º - item XIV,
dos direitos sociais).
A exigência da negociação
coletiva para estabelecer jornada
de turnos ininterruptos acima de
seis horas, justiﬁca ainda que o
trabalhador deve receber um adicional
pecuniário. A Alcoa/Juruti, no entanto, ignora
essa exigência e pretende estender jornada
numa atividade penosa sem uma contraposição
necessária pelo sacrifício dos trabalhadores.

A Assembleia Geral da
categoria, realizada no dia 28 de
janeiro de 2020, para tratar do
Acordo Coletivo de Trabalho
reprovou a proposta
apresentada pela MRN. A
maioria dos trabalhadores do
Porto ou da Mina perceberam a
precarização das condições de
trabalho e perdas salariais, a
retirada dos dias de descanso e
convivência familiar foram
fatores cruciais para a decisão.
O STIEMNFOPA sempre
aﬁrmou que a manutenção do
Turno de Revezamento na sua
forma atual (7X3, 7X1 e 7X3) é a
melhor alternativa, uma vez que
tanto para os trabalhadores, o
sindicato e a empresa já
encontravam-se adaptados,
p o s s i b i l i t a n d o
o
desenvolvimento das atividades
produtivas com harmonia e

Esclarecidos sobre a
proposta da empresa e a falta de
amparo legal, os trabalhadores a
recusaram em assembleia geral
realizada em 23 de janeiro/2020.
O Acordo de Turno de
Revezamento está vencido.
Precisamos cobrar da empresa
os benefícios ou o adicional de
turno, uma vez que o turno de 12
horas somente pode ser
praticado com o estabelecimento
de Acordo Coletivo de Trabalho,
sob pena de sofrermos restrições
do Ministério Público do Trabalho.
O Sindicato encontra-se
totalmente pronto para uma
negociação transparente e legal
com a empresa e assinarmos um acordo coletivo
de até dois anos e retomarmos negociação em
janeiro de 2021.
Vamos nos mobilizar, para assegurarmos
melhores condições de trabalho e de salários.

eﬁciência.
A categoria demonstrou
consciência e maturidade,
mesmo diante da maioria dos
gerentes da MRN. Por votação
secreta, reprovaram as
propostas da empresa.
O STIEMNFOPA pretende
retomar as negociações com a
empresa, para garantir uma
condição humanizada de
trabalho, que compatibilize
interesses dos trabalhadores e
da empresa, impedindo que
haja a retirada de muitos direitos
e benefícios.
Salientamos que a alteração
de jornada de turno ﬁxo
proposto pela empresa não é
ilegal, mas pode trazer enormes
transtornos e aborrecimentos
aos trabalhadores. Além de
perder o adicional de turno, os
trabalhadores que residem em

cidades mais distante,
principalmente de Santarém,
sofrerão com a ausência de
folgas prolongadas e a distância
dos familiares.
Entendemos que a empresa
poderia manter o turno
ininterrupto, buscando outras
alternativas, até porque a
alteração é de caráter
provisório.
Considerando que a MRN
implantará o turno ﬁxo
independente da posição da
categoria ou do STIEMNFOPA,
nem haverá necessidade da
existência de Acordo de Turno
Fixo, pois, essa jornada é a
habitual prevista na CLT e
Constituição Federal.
A categoria decidiu com
coragem e ousadia, agora, o
S T I E M N F O PA v a i d a r
continuidade às negociações.

Comunicamos à todos
os associados do
sindicato e a própria
comunidade que o
Sindicato prestará
assistência para a
declaração do Imposto
de Renda 2020.
Estaremos à
disposição para fazer
as declarações nos
locais, dias e horários
ao lado:

Os direitos da
categoria e o
avanço de
nossas
conquistas só
acontecem com
a nossa
FORTALEÇA NOSSA LUTA!
unidade,
mobilização e fortalecimento do
Sindicato para as lutas!

DIAS 2 A 6 DE MARÇO –
JURUTI/PA - Trav. Floriano Peixoto,
810 – Bairo Maracanã
DIAS 9 DE MARÇO A 30 DE ABRIL
PORTO TROMBETAS/PA MINA DO
AVISO
SEDE DO STIEMNFOPA - Vila Velha,
Largo Mangabeira, nº 05
Horários de atendimento: 08h00 às
12h00 e das 14h00 às 18h00
Informação: (93) 3549-1104 / 35497561 - celular: (93) 99206 2821

Ø Apesar de não ser obrigatória, a sindicalização
é um direito do trabalhador e um verdadeiro
exercício de CIDADANIA;
Ø O STIEMNFOPA é o legítimo representante dos
trabalhadores junto ao empregador;
Ø Associar-se signiﬁca participar de ações que
valorizam o ofício de cada trabalhador;
Ø Só com a luta poderemos manter direitos já
conquistados e melhorar as condições de trabalho;
Ø Os sindicatos organizam, representam e
defendem os interesses dos trabalhadores;
Ø Lutamos por direitos sociais, participamos e
exigimos políticas que garantam melhor
distribuição de renda, com garantia emprego e
trabalho decente, com direitos como a
aposentadoria e em condições dignas de vida..

