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manutenção dos direitos já
conquistados e garantia de
recuperação do valor real dos
salários, imunizando-os contra a
corrosão inﬂacionária.
Neste informativo, reproduzimos
os principais pontos dos acordos
coletivos estabelecidos e alertamos
todos os trabalhadores para a
importância da unidade para
garantirmos condições justas e
coletivos importantes, tanto na Alcoa humanas de trabalho.
quanto na MRN.
Conﬁra os dois acordos.
Priorizamos nas negociações a
Páginas 3 e 4
Apesar de grande pressão das
empresas para aplicação de cortes
de direitos da «Reforma Trabalhista»,
nossa categoria conseguiu acordos

O

trabalhador brasileiro vai sofrendo com a
maior cassação de direitos trabalhistas
de nossa história. Nossa sociedade
assiste passivamente uma guerra políticoideológica implementada pelo Governo Federal,
Congresso Nacional e Poder Judiciário para facilitar
o desmanche dos avanços sociais da Constituição
de 1988, além de rasgar a CLT e destruir a
possibilidade da aposentadoria dos trabalhadores.

Aqui entre nós, tanto a Alcoa quanto a MRN,
ﬁzeram de tudo para aplicar as medidas nocivas
aos trabalhadores e interferiram na liberdade de
organização sindical, passando a diﬁcultar os
sindicalizados contribuírem com sua entidade de
luta pelos direitos.
Aplicaram imediatamente o ﬁm da Contribuição
Sindical, aprovada por Temer, e também não
descontaram as mensalidades dos associados

do Sindicato, para tentarem quebrar nossa
entidade.
A intenção é destruir os sindicatos para
que não haja a defesa coletiva dos direitos e
ampliarem a exploração dos trabalhadores.
Somente com a reação das categorias
proﬁssionais e da sociedade poderemos impedir
uma tragédia ainda maior e estabelecer uma luta
ferrenha para revertermos a criminosa destruição
das condições sociais e de trabalho no País. A
reação só será possível com mobilização e
fortalecimento dos instrumentos de lutas coletivas.
É urgente o fortalecermos o Sindicato, para brigar
em nome de todos e uniﬁcar todas as categorias e
brasileiros para defender o “Estado de Direito”.
Ninguém conseguirá enfrentar sozinho o poder
dos patrões, após a destruição das leis por um
governo anti-social.
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A

unidade dos trabalhadores e o fortalecimento do Sindicato
são vitais para garantir direitos e
impedir a queda do valor real dos
salários.
No início do ano, quando
começaram as negociações do
Acordo Coletivo, a Alcoa tentou,
de todas as formas, cortar
direitos conquistados e nos
ameaçou com as mudanças na
legislação trabalhista iniciadas
c o m Te m e r e c o n t i n u a d a s
tragicamente com Bolsonaro na
presidência.
A empresa tenta “quebrar as
pernas” do sindicato, para

facilitar sua intenção de “meter o
facão” nos direitos. Diﬁcultou
como pôde e atrasou a assinatura do ACORDO COLETIVO,
porque decidiu tirar do documento o compromisso de repassar
para o Sindicato a autorização
para desconto da cota negocial,
além de decidir não descontar
até mesmo as mensalidades dos
trabalhadores sindicalizados. A
prática antisindical diﬁculta a
transparência nas relações de
trabalho, estimulando ações de
assédio, através de pressão de
cheﬁas, estabelecendo um clima
hostil, que penaliza não apenas
os trabalhadores, mas a imagem

Só podemos considerar intolerável
qualquer ação de cheﬁas que
compareçam em assembleias e
postam-se à frente dos trabalhadores, para controlarem votação e
exercerem pressão para aprovar
pontos de interesses das empresas.
O presidente do Sindicato, Jair
Cohen Paranatinga, lembra que
“constranger os companheiros de
trabalho com a pressão pelo voto,
qualiﬁca a prática deassédio moral e
devemos impedir que ela aconteça,
respeitando a decisão democrática e
consciente dos trabalhadores e
garantindo um clima de harmonia
nas relações do trabalho”. Ressalta
que o Sindicato tem formas de coibir
esta prática, até mesmo mudando a
forma de votação e denunciando
quem não respeitar os companheiros. Qualquer forma de pressão será
denunciada ao Ministério Público do
Trabalho e exigir a assinatura de um
Termo de Ajuste de Conduta (TAC),
para garantir a liberdade de organização sindical.

O

da própria empresa.
Não é tarde para lembrar que
a atividade é muito visada e que
deve ser ﬁscalizada em suas
boas práticas, pois explora
riquezas minerais através de
concessão, que passa por
questões ambientais e de responsabilidade social.
O Sindicato insiste no diálogo
transparente e respeitoso com a
empresa. Ao mesmo tempo,
lembramos aos trabalhadores a
importância de se ﬁliarem ao
Sindicato, estarmos unidos e
mobilizados para defender
nossos direitos e um ambiente
humano de trabalho.

s trabalhadores e demais usuários estão sendo
forçados a comparecerem uma hora antes do
embarque no sistema de transporte ﬂuvial. Ficam
escaldados, expostos ao sol ou chuvas, sem nenhum abrigo.
Sobretudo crianças, idosos e mulheres grávidas, são torturados
no tempo e não podem sequer embarcar suas cargas, para
atender uma imposição burocrática, que impede o maior conforto
dos usuários dentro da própria embarcação.
O Sindicato solicitou reunião emergencial com a Arcon/GTH
pela reparação das condições de utilização do transporte e acabar
com a exigência de grande antecedência para se chegar ao local ,
já que nunca houve ocorrência que justiﬁque esta mudança, que
sacriﬁca e afeta a qualidade de vida de todos os usuários.
Tramita também na Câmara de Vereadores um requerimento
da vereadora Keké Batista, tendo como origem documento
enviado à Casa pelo Stiemnfopa, que solicitou providencias dos
orgãos competentes para a solução do problema.
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Os salários foram reajustados, a partir
de 1º de janeiro/2019, pelo INPC de
3,43% acumulado em doze meses, com
as diferenças sendo pagas de janeiro a
junho.
Os trabalhadores também receberam
um abono salarial de R$ 633,42 (JG
14/Banda 20 Abaixo) e de R$ 239,64 (JG
15/Banda 25 Acima). Estes
trabalhadores ativos no mês, receberão
novos abonos nos mesmos valores, mas
com o acréscimo do INPC acumulado de
janeiro a dezembro deste ano. O
pagamento destes abonos acontecerá
na folha de salários de janeiro de 2020.
Ainda nas cláusulas econômicas, os
trabalhadores podem receber, em
janeiro de 2020, um prêmio de
“produtividade” no valor de R$ 179,00
caso sejam atingidas as metas do
segundo semestre/2019, estabelecidas
em um custo de produção igual ou abaixo
de R$ 63,28 por tonelada de bauxita.
Ficou estabelecida a mesma condição
para receber o prêmio de produtividade,
acrescido do INPC acumulado de janeiro
a dezembro de 2020, com pagamento
em janeiro de 2021.
O piso salarial da categoria ﬁcou
estabelecido em R$ 1.043,56, que será
corrigido automaticamente pelo INPC
acumulado de 12 meses, em 1º de
janeiro/2020.

O

A seguir, resumimos as principais cláusulas
acordadas com a empresa:
Ÿ Adiantamento de salário de 40% até o dia 15;
Ÿ Horas extras: 55% para as duas primeiras, após a
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ
Ÿ

jornada diária;
60% para as horas excedentes às duas primeiras
Adicional Noturno: 35% sobre horas trabalhadas de 22
h às 5h do dia seguinte;
Abono compensatório de horas in itinere: duas
parcelas de R$ 2.500,00, pagas em julho/2019 e
Janeiro/2020, para quem continuar trabalhando em
escala na mina;
Complemento de salários para afastados pelo INSS do
16º ao 120º dia de afastamento, garantindo o valor
integral dos salários. O benefício é concedido uma
única vez durante vigência do Acordo Coletivo;
Garantia de 15 meses de contribuição ao INSS para
desligados da empresa a 12 meses de se aposentarem
e que tenham 10 ou mais anos de empresa;
Manutenção do plano de benefícios;
Compensação de horas pontes do horário
administrativo – acrescer minutos diários para garantir
folga prolongadas com feriados;
Controle alternativo de jornada de trabalho –
eliminação da marcação de controle de ponto,
podendo ser impresso em quiosques da fábrica, não
permitindo ser alterado pelo gestor;
Tolerância de entrada e saída de 15 minutos,
totalizando 30 minutos diários;
Jornada de Trabalho de 40 horas semanais para
mensalistas, com exceção do turno de revezamento.
Para efeito de cálculo de horas extras prevalece o limite
de 44 horas semanais e 220 horas mensais;

Sindicato deverá requerer uma
intermediação do Ministério
Público do Trabalho (MPT) de
Santarém para rediscutirmos a extensa
jornada do turno de 12 horas. Esta
discussão está sendo exigida pelo
próprio MPT, para impedir que haja uma
“desregulamentação das relações do
trabalho” através de medidas adotadas
pela empresa.
Além de todas as medidas de pressão
da Alcoa (assédio moral de cheﬁas, não

desconto de contribuições ao Sindicato),
ainda insistem em produzir acordo
coletivo com três anos de validade, para
enraizar a estafante jornada de turno de
12 horas, levando os trabalhadores ao
estresse, risco de acidentes pessoais e
até outros mais graves que possam ter
repercussão no meio ambiente.
A direção do Sindicato defende os
direitos dos trabalhadores e cobra da
empresa uma administração
socialmente responsável.
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REAJUSTE de 5,07% (INPC de
12 meses) para trabalhadores até
o grupo salarial 23 (GS23), com
diferenças retroativas a maio
sendo pagas em julho/2019;
PISO SALARIAL de R$ 1.506,87
a partir de 1º de maio/2019;
ADIANTAMENTO SALARIAL de
30% até o dia 15 de cada mês.
Concessão de empréstimo
parcelado em até 4 parcelas
mensais;
HORAS EXTRAS – acréscimo de
60% para as duas primeiras, de
90% da terceira em diante e de
100% para as horas trabalhadas
aos domingos e feriados não
compensadas;
ESTABILIDADE de 90 dias para
trabalhadores após retorno de
férias (exceto justa causa);
COMPENSAÇÃO DE HORAS,
dispensando acréscimo de salário,
desde que horas trabalhadas em
um dia e diminuídas em outro dia,
não excedendo, em um ano, a
soma das jornadas semanais de
trabalho previstas; períodos de
tolerância de 10 minutos (antes e
depois) não considerado de
trabalho; Grupos salariais do G20
e acima ﬁcam isentos do registro
de ponto;
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
sem custo para os trabalhadores.
Cobertura de morte por acidente
de 48 salários e, de morte natural,
de 24 salários, respeitado o limite
da apólice;
AUXÍLIO FUNERAL para trabalhadores e dependentes.
Financiamento de até duas
passagens aéreas (ida e volta) até
local do funeral de pais, sogros,
ﬁlhos e irmãos, inclusive, do
cônjuge;

COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL
DE TRABALHADOR AFASTADO
após o período de 15 dias, por
motivo de doença ou acidente do
trabalho, complementando o
salário do INSS com a diferença
que complete o
salário
nominal,
conforme a
seguinte
tabela de
tempo de
casa:
ASSISTÊNCIA MÉDICA,
HOSPITALAR E
ODONTOLÓGICA no HPTR para
trabalhadores e dependentes
residentes em Porto Trombetas.
Gratuidade de medicamentos
decorrentes de internação e
também de acidentes de trabalho.
Cobertura de 60% dos gastos de
internação de ﬁlhos dos trabalhadores, conforme tabela da AMS. A
empresa arcará também com
gastos de Tratamento Fora de
Domicílio (TFD) e também os
relativos a perícias médicas do
INSS;
APOIO EDUCACIONAL para
dependentes em cursos de nível
técnico e universitário;
AUXÍLIO CRECHE de R$ 319,29
para ﬁlhos com idade até 48
meses;
MANUTENÇÃO DE CURSOS de
qualiﬁcação proﬁssional para
áreas de operação, manutenção e
administrativa;
GARANTIA DE
APOSENTADORIA através de até
24 contribuições ao INSS, para
quem tenha acima de 7 anos de
empresa e sido desligado sem
justa causa.

CARTÃO ALIMENTAÇÃO subsidiado em 99,43% do valor mensal
concedido, sendo o mesmo
reajustado anualmente pelo INPC
acumulado em 12 meses;
ESTÁGIO EM PORTO
TROMBETAS para alunos de
nível técnico e universitário, ﬁlhos
e cônjuge de trabalhadores;
PRAZO PARA
ENQUADRAMENTO SALARIAL,
no máximo, 12 meses, conforme
política salarial da empresa.
FORNECIMENTO DE KIT
ESCOLAR, no início do ano, no
valor de R$ 174,78 a estudantes
na pré-escola, ensino fundamental
e médio, com limite ao GS22 da
tabela salarial;
FINANCIAMENTO DE MATERIAL
DIDÁTICO em até 6 vezes a
matriculados na Escola Prof.
Jonathans Pontes Athias;
CUSTO DE MUDANÇAS de
trabalhadores lotados em Porto
Trombetas serão arcados pela
empresa no momento de mobilização e desmobilização. Assegura
uma vez por ano, passagens
aéreas, ﬂuviais (via transporte
público) durante as férias.
Assumirá o custo de 3 passagens
ﬂuviais (ida e volta) para local
onde residam familiares de
trabalhadores, limitado ao GS16.
Custeará uma passagem ﬂuvial
(ida e volta) por mês para trabalhadores acima do GS17 (além de
promovidos para GS 17 e 18) para
comunidades vizinhas até
Santarém. Ajuda de custo de
viagem para trabalhadores administrativos vindos de Oriximiná;
SALÁRIO DE SUBSTITUÍDO após 30 dias, o substituto tem
direito ao salário da faixa inicial,
“step 1”, do grupo salarial do
substituído;

