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s trabalhadores estão aguardando a divulgação 

Opela Vale dos números finais de 2017. Os resulta-
dos operacionais e financeiros do quarto trimes-

tre, mantendo a tendência registrada de recordes nos três 
primeiros dão à categoria a expectativa de recebimento de 
uma Participação nos Lucros e Resultados (PLR) recorde 
agora em março.

O balanço financeiro e operacional da empresa deve ser 
divulgado dia 28 de fevereiro. Página 3

O
 “governo” Temer decidiu 
tomar medidas embasadas 
em princípios ditatoriais e 

corrupção na compra de votos de 
parlamentares para resgatar o poder da 
República para as elites. Para isto, era 
preciso eliminar todos os avanços 
sociais da Constituição Federal de 
1988 e barrar as conquistas trabalhis-
tas através dos movimentos organiza-
dos dos trabalhadores através dos sindicatos.

Depois de congelar  investimentos na educação, na 
saúde e demais necessidades básicas do povo, além de 
aprovar a terceirização sem limites, o governo golpista 
rasgou a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
prejudicando direitos que demandaram até um século 

de  l u tas  e  p repa ra  o  fim da 
Previdência Social, com regras que 
impedem o acesso dos trabalhadores 
à aposentadoria.

Para impedir a reação contra sua 
ditadura, Temer tentou eliminar a 
ação dos sindicatos através do fim 
ilegal da Contribuição Sindical, que 
tem fim tributário e não poderia ser 
alterada por decreto, mas sim por 

uma Emenda Constituição.
Os trabalhadores entenderam a intenção golpista e 

garantiram a permanência dos recursos que mantêm o 
sindicato vivo para a luta e resistência às tentativas de 
acabar com nossos direitos. 
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 STEFEM começa a discutir com a Vale a o«Pauta de Reivindicações» dos ferroviários 
para o Acordo Regional Específico.

Velhas demandas dos trabalhadores estão na 
mesa para negociações com a Vale e devemos lembrar 
da necessidade da nossa mobilização para exigir os 
nossos direitos. PÁGINA 4

Os trabalhadores têm consciência e reagem fortalecendo o sindicato contra o golpismo sobre os direitos trabalhistas e previdenciários



Cálculos sobre um salário de R$ 2.000,00
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Filie-se ao STEFEM - (98) 3311.2178

Trabalhadores 
recebem de 
diretores do 

Sindicato celulares 
sorteados nas 

assembleias

os trabalhadores participaram intensamente 
de assembleias em toda a base do 
STEFEM, momento em que a categoria  

discutiu a sustentação e fortalecimento sindical, 
decisiva para que os direitos da categoria continu-
em sendo defendidos.
Nestas assembleias, os trabalhadores discutiram 

e votaram a proposta de desconto de um dia de 
trabalho por ano para a manutenção e investimen-
tos na estrutura do STEFEM na luta cotidiana pelos 
direitos da categoria. 

Quanto custa um dia de trabalho por ano?
Este dia de trabalho por ano tem um valor de 

0,27% do que o trabalhador recebe de remunera-
ção em 12 meses, sem considerar ainda o 13º 
salário, a PLR (que deve bater recorde neste ano), o 
que faz este desconto para o sindicato despencar 
ainda mais percentualmente.
Para se ter uma ideia, para um salário de R$ 

2.000,00, um trabalhador ganharia R$ 24.000. 
Considerando o 13 salário e uma PLR de cinco 
salários (R$ 10.000), a remuneração no ano chega 
a R$ 36.000,00, o que faz com que o desconto de 
um dia de trabalho caia para 0,18% do valor global.

Cada companheiro percebe que o desconto anual 
não representa muito individualmente, mas que 
coletivamente tem forte repercussão para que a 
categoria tenha uma estrutura sindical capaz de 
investimento nas mobilizações que o STEFEM 
realiza durante todo o ano no atendimento às 
demandas dos trabalhadores em toda a base 
territorial do Sindicato.
Devemos destacar também que deste valor 

descontado, fica apenas 60% no sindicato. As 
federações recebem 20%, outros 10% vão para 
central sindical e 10% ficam para na conta do 
governo, que é usada para pagar seguro desempre-
go e outros serviços através do Fundo de Amparo 
ao Trabalhador.
O  v a l o r 

descontado é 
depositado na 
Caixa Econô-
mica Federal, 
q u e  f a z  a 
d i s t r i b u i ç ã o 
nos percentuais 
descritos.
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 Vale deve publicar seu 

Abalanço de produção e 
financeiro de 2017 no 

próximo dia 28 de fevereiro.  Os 
números aguardados apontam novos 
recordes na produção de minério de 
ferro e de lucratividade.   Foram  86,2 
milhões de toneladas (mt) no primeiro 
trimestre, 91,8 mt no segundo trimes-
tre, 95,1 mt no terceiro e, para o 
quarto a expectativa é a melhor 
possível nas divulgações prelimina-
res da empresa. 

Ao mesmo tempo em que a 
empresa registra recordes de produ-
ção, teve a seu favor também uma 
melhoria considerável no preço 
internacional do minério de ferro, 
além de uma violenta redução de 
custos de produção e geração de 
caixa.

Os trabalhadores aguardam 
também a divulgação de uma PLR 
recorde, de forma que possamos 
superar a terrível lembrança do 

pagamento “zerado” de 2015.

NOVO MODELO DE PLR
Em negociações com o STEFEM 

e demais sindicatos, a Vale atendeu 
nossa reivindicação para que não 
descontasse agora em março o 
salário de PLR adiantado, progra-
mando 50% para 2019 e a outra 
metade para 2020.

Os ferroviários representados 
pelo STEFEM e demais trabalhado-
res em todo o País aprovaram nas 
últimas semanas uma nova proposta 
da empresa para  o pagamento da 
PLR de 2019.

Segundo esta proposição da 
empresa a PLR dos trabalhadores 
pode ser beneficiada com um 
crescimento de 10,6% na verba 
destinada pela empresa para o 
pagamento, com a elevação do valor 
de geração de caixa de 6,6% para 
7,3%, sempre respeitando o limite de 
7 salários para cálculo do direito.

Os trabalhadores e os sindicatos 
precisarão ficar muito atentos a 
alguns aspectos deste novo modelo, 
que prevê a maior valorização do 
negócio de cada localidade para 
recebimento da PLR.  Não podemos, 
de forma nenhuma, aceitar que o 
esforço da Vale em reduzir sua dívida 
seja um fator redutor do valor da PLR 
e que alterações nas políticas de 
investimentos influam no cálculo do 
direito por rebaixarem resultados de 
uma meta anteriormente demarcada, 
com eventuais mudanças sendo de 
responsabi l idade exclusiva da 
empresa e não dos trabalhadores.

No final de fevereiro deveremos 
ter formatado os números da PLR, 
esperada pela categoria como um 
recorde histórico no recebimento 
deste direito, o que demonstra o 
acerto das negociações dos sindica-
tos com a empresa para definir as 
regras para pagamento aos trabalha-
dores.
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os últimos meses, principal-

Nmente em dezembro e janei-

ro, a EFC voltou a ter incidên-

cia de acidentes de trabalho graves, que 

poderiam ter desdobramentos muito 

piores, lembrando que as lesões que 

estes acidentes causaram deixaram 

marcas pra sempre nos trabalhadores 

atingidos: fratura dupla em perna, afun-

damento de crânio e perda de baço.

Os procedimentos de segurança 

estão errados? Certamente que sim, 

pois a segurança não diz respeito ape-

nas ao que está escrito, o que é impositi-

vo, mas à cultura e consciência de cada 

um em se proteger e aos companheiros. 

Segurança é prática, exemplo cotidiano 

de coisas absolutamente corretas sendo 

repetidas por todos, para o bem de todos 

para a saúde e segurança de todos.

Como afirmamos nas assembleias 

de PLR, o STEFEM sempre teve o res-

peito entre os demais sindicatos nas 

empresas que representa pelo empenho 

na defesa dos direitos, nas questões de 

saúde e segurança, seja pelo nosso 

posicionamento nas negociações ou por 

encaminhamento das demandas atra-

vés dos tribunais, denúncias no Ministé-

rio Público do Trabalho ou instrumentos 

de fiscalização do Ministério do Trabalho 

e Emprego.

O mais agravante neste nosso novo 

momento é que temos acidentes ocor-

rendo, em sua maioria, numa área espe-

cífica da empresa, a “Via Permanente”, 

onde temos as maiores ocorrências de 

doenças ocupacionais, com afastamen-

tos e repetindo, ocorrências que poderi-

am ser muito mais graves.

Convém estar sempre lembrando 

que ao longo do tempo, o STEFEM tem 

procurado acompanhar os levantamen-

tos ambientais, sendo, de certa maneira, 

impedido de fazê-lo na plenitude por 

dificuldades impostas pelas empresas.

Muitas reintegrações já foram reali-

zadas pelo sindicato, quando o assunto 

tratado são as doenças ocupacionais, 

aposentadorias e ressarcimento de 

danos. Mas o objetivo central do sindica-

to continua sendo buscar as condições 

que garantam a integridade física e de 

saúde, pois não há dinheiro que pague 

mutilações, doenças ou mortes por fata-

lidades no trabalho. 

Sabemos do momento difícil que 

estamos passando nas relações entre o 

capital e o trabalho através da opção 

patronal por uma forma de ampliar seus 

lucros através de menores investimen-

tos em saúde, extensão de jornadas de 

trabalho, restringindo a fiscalização das 

condições de trabalho dos representan-

tes dos trabalhadores.  Pioram a situa-

ção impedindo a conferencia sindical 

das homologações de contrato e deter-

minando uma declaração de quitação 

anual, como se a empresa cumprisse 

tudo que é devido em termos de direito, 

impedindo quaisquer reclamações judi-

ciais posteriores. 

É necessário que todos estejamos 

empenhados em pensamento e ação, 

para construir uma relação de trabalho 

equilibrada, com respeito aos direitos 

trabalhistas e sociais. 

Em nossos acordos coletivos con-

quistamos um direito histórico e essenci-

al para nossa segurança: o direito de 

recusa de realizar procedimentos inse-

guros e que nos ameacem. Esperamos 

que a empresa entenda a importância 

deste direito e que o bem fazer, com 

segurança, protegendo as vidas e a 

saúde dos trabalhadores, são essencia-

is para atingirmos as metas de produção 

estabelecidas e os resultados recordes 

que sempre a empresa tem a possibili-

dade de divulgar. 

 STFEM mantém logo no início do ano luta 

Ohistórica dos trabalhadores ferroviários para 
figurarem em nosso Acordo Coletivo Regional, 

que regulamenta questões não contempladas pelo Acordo 
Coletivo de âmbito nacional com a Vale.

Agora em março expira nosso acordo regional 
estabelecido com a empresa e voltamos à mesa de 
negociações para discutirmos uma pauta apresentada pelos 
ferroviários. Temos questões muito específicas do Porto de 
Ponta Madeira e da Estrada de Ferro Carajás, que precisam 
ser tratados junto à empresa. Caminhamos para as 
negociações coletivas diante de uma conjuntura adversa, 
pelo desmanche que o governo golpista estabeleceu e a 
profunda precarização nas relações trabalhistas, com a 
permissividade da terceirização escancarada de atividades 
fins e pela “reforma”, que implodiu direitos conquistados 
desde a promulgação da Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), há 75 anos.

A reforma permite que patrões estabelecidos em 
categorias sem organização possam arrasar os direitos 

trabalhistas, quando definiu que os acordos coletivos 
sobreponham a própria legislação.  Onde existe sindicato 
forte e categoria organizada, no entanto, o acordo com força 
de lei possibilita que defendamos nossos direitos, que 
devem ser respeitados pelas empresas.

Questões como duração de jornadas, saúde e segurança, 
deslocamentos, passes, passagens de trem, exame 
periódico, direito de recusa, diárias, passagem de férias, 
assistência jurídica e creche, dentre os 34 itens do acordo, 
precisam ser renovados com a representação patronal e 
estabelecidos em acordos coletivos.

As jornadas semanais de 40 horas, o turno de 36 horas, a 
jornada de máquinas, os passes, os deslocamentos, o 
sobreaviso, são cláusulas que construímos ao longo do 
tempo com muitas dificuldades, mas com apoio da 
categoria, que agora não irá abrir mão dessas conquistas.

Até março deveremos estar sentando à mesa com a Vale 
para construir um novo instrumento coletivo. A mobilização 
da categoria será determinante para garantirmos o êxito de 
um Acordo Regional justo às nossas necessidades

FORTALEÇA 
A LUTA 

PELOS DIREITOS

 Stefem realizou com a Ferrovia Norte 

OSul (FNS) um dos melhores acordos no 

final do ano, justamente num momento 

de conjuntura totalmente adversa por causa dos 

golpes aplicados nos direitos trabalhistas.
Para um INPC acumulado em 1,84% no período 

de um ano, os trabalhadores conquistaram um 

reajuste que varia de 4% a 5% conforme o nível 

salarial. Salários até R$ 1.600,00 tiveram reajuste 

de 5% e, acima deste valor até R$ 2.300,00, um 

reajuste de 4%. O gano real variou de 1,17% à 

3,17%. O piso salarial foi elevado para R$ 1.343,00 

e os trabalhadores passaram a receber 12 créditos 

a título de cartão alimentação no valor de  R$ 

515,00.
Além do reajuste que estabelece ganho real de 

salários, um dos principais destaques do acordo 

coletivo foram as cláusulas  relativas à saúde dos 

trabalhadores e dependentes, tanto para 

procedimentos de alto risco (internação) quanto os 

de baixo risco (atendimento ambulatorial), como 

também o plano odontológico. O acordo garante 

uma grande participação da empresa nos custos de 

procedimentos médicos, numa extensa tabela de 

descontos e reembolsos, que vale a pena os 

trabalhadores terem em mãos, para nortear 

qualquer iniciativa na busca de atendimento. 
Com pressão do Sindicato contra indicativo de 

corte pela reforma trabalhista, a empresa manteve o 

pagamento das horas in itinere aos trabalhadores.
Outra mudança importante, a data base da 

categoria passará ser, a partir de 2018, no dia 1º de 

setembro, antecipando em um mês o Acordo 

Coletivo de Trabalho.
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sobreponham a própria legislação.  Onde existe sindicato 
forte e categoria organizada, no entanto, o acordo com força 
de lei possibilita que defendamos nossos direitos, que 
devem ser respeitados pelas empresas.

Questões como duração de jornadas, saúde e segurança, 
deslocamentos, passes, passagens de trem, exame 
periódico, direito de recusa, diárias, passagem de férias, 
assistência jurídica e creche, dentre os 34 itens do acordo, 
precisam ser renovados com a representação patronal e 
estabelecidos em acordos coletivos.

As jornadas semanais de 40 horas, o turno de 36 horas, a 
jornada de máquinas, os passes, os deslocamentos, o 
sobreaviso, são cláusulas que construímos ao longo do 
tempo com muitas dificuldades, mas com apoio da 
categoria, que agora não irá abrir mão dessas conquistas.

Até março deveremos estar sentando à mesa com a Vale 
para construir um novo instrumento coletivo. A mobilização 
da categoria será determinante para garantirmos o êxito de 
um Acordo Regional justo às nossas necessidades

FORTALEÇA 
A LUTA 

PELOS DIREITOS

 Stefem realizou com a Ferrovia Norte 

OSul (FNS) um dos melhores acordos no 

final do ano, justamente num momento 

de conjuntura totalmente adversa por causa dos 

golpes aplicados nos direitos trabalhistas.
Para um INPC acumulado em 1,84% no período 

de um ano, os trabalhadores conquistaram um 

reajuste que varia de 4% a 5% conforme o nível 

salarial. Salários até R$ 1.600,00 tiveram reajuste 

de 5% e, acima deste valor até R$ 2.300,00, um 

reajuste de 4%. O gano real variou de 1,17% à 

3,17%. O piso salarial foi elevado para R$ 1.343,00 

e os trabalhadores passaram a receber 12 créditos 

a título de cartão alimentação no valor de  R$ 

515,00.
Além do reajuste que estabelece ganho real de 

salários, um dos principais destaques do acordo 

coletivo foram as cláusulas  relativas à saúde dos 

trabalhadores e dependentes, tanto para 

procedimentos de alto risco (internação) quanto os 

de baixo risco (atendimento ambulatorial), como 

também o plano odontológico. O acordo garante 

uma grande participação da empresa nos custos de 

procedimentos médicos, numa extensa tabela de 

descontos e reembolsos, que vale a pena os 

trabalhadores terem em mãos, para nortear 

qualquer iniciativa na busca de atendimento. 
Com pressão do Sindicato contra indicativo de 

corte pela reforma trabalhista, a empresa manteve o 

pagamento das horas in itinere aos trabalhadores.
Outra mudança importante, a data base da 

categoria passará ser, a partir de 2018, no dia 1º de 

setembro, antecipando em um mês o Acordo 

Coletivo de Trabalho.
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SINDICALIZE-SE



uando o povo brasileiro decidiu apostar 

Qnuma candidatura de perfil social, com 
histórico de lutas pelos direitos dos 

trabalhadores, foi necessário suplantar uma rejeição 
virulenta de setores da elite, que temiam perder seus 
espaços de poder, levando figuras de exponencial 
público declararem que fugiriam do País, caso alguém 
que representasse as classes mais pobre chegasse ao 
poder com o discurso de justiça social.

Pelo lado do povo pobre e sofrido também 
passamos a ter o nosso medo, pois o governo que 
elegemos, a título da governabilidade, precisaria 
governar para todos, e necessitaria de aprovar 
medidas num Congresso Nacional entupido de 
representantes das classes abastadas. Ou se 
pensava numa composição que viabilizasse a 
governabilidade, ou aconteceria o mesmo que ocorreu 
com Collor de Mello, eleito por um partido minúsculo e 
defenestrado do poder, depois de apurada corrupção 
em seu governo. Veja-se que, com um Congresso 
corrupto, Temer sabe muito bem o que fazer para ter 
apoio, mesmo com investigações e provas da Polícia 
Federal de corrupção em seu governo.

Aprendemos dolorosamente que a “composição” 
significa apenas misturar o joio e o trigo. Não adianta 
eleger apenas o representante na maior instância de 
poder. É urgente que façamos uma limpeza no 
Congresso Nacional e no Senado e elejamos 
representantes que não se vendem, que promovam 
mudanças necessárias, como acabar com o foro 
pr iv i legiado a corruptos apenas por serem 
parlamentares.

O episódio do julgamento no último dia 24 de 
janeiro em Porto Alegre confirma a pesada articulação 
nos poderes da República intencionando sepultar 
definitivamente o projeto social em nosso País.  Por 
mais que nutríssemos uma esperança de Justiça, o 

velho sistema dos “senhores do poder” deu mais uma 
cartada em sua empreitada golpista para pavimentar 
uma e le ição pres idenc ia l  que garanta  um 
representante das elites no final deste ano.

A democracia é duramente golpeada, tentando 
tirar do povo o direito de eleger o seu legítimo 
representante. Tivemos escancaradamente um 
julgamento político, pois não cabe aos que estão no 
governo o mesmo tratamento, mesmo diante dos 
escândalos de corrupção apurados e comprovados, 
mas blindados pela tropa de choque no Congresso 
Nacional, com generosa abertura dos cofres públicos 
na compra de votos. Foi assim para impedir que o 
presidente golpista fosse julgado pelo Supremo 
Tribunal. Também foi deste jeito que compraram os 
votos para destruir a Consolidação das Leis do 
Trabalho com uma reforma criminosa e vão 
engendrando o mesmo comportamento da quadrilha 
para sepultar a aposentadoria dos trabalhadores 
brasileiros com outro golpe sobre a Previdência Social.

Este estado de coisas nos deixa uma certeza, não 
só para os trabalhadores, mas para a sociedade 
inteira. É preciso uma reação urgente! Só o grito das 
ruas, as mobilizações com todo o vigor podem impedir 
o desmanche completo dos avanços sociais na 
Constituição Federal de 1988 e o que ainda resta da 
CLT e da Previdência Social.

Uma posição pacífica do conjunto da sociedade só 
poderá resgatar um controle do estado das mãos de 
elites que sobreviveram nas sombras da ditadura 
militar e que têm a corrupção como manual de 
sobrevivência.

Vamos à luta! 
Pela sobrevivência dos brasileiros 
em condições de dignidade social!
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