BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS
FERROVIÁRIAS DOS ESTADOS DO MARANHÃO, PARÁ E TOCANTINS - 17 DEZ/2019

A

categoria garante um bom Acordo Coletivo num
momento de tragédia, crise econômica e reformas que
suprimem direitos.
Em assembleias realizadas em toda a base do STEFEM, 96%
dos trabalhadores aprovaram a assinatura do Acordo, índice que
demonstra o acerto nas negociações com a empresa.
Conﬁra neste informativo um levantamento geral de todas as
conquistas garantidas, para que cada trabalhador ﬁscalize o
cumprimento dos seus direitos. Páginas 4 a 6
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ENCONTRO DOS
FERROVIÁRIOS
Os trabalhadores
ferroviários
realizaram o seu
primeiro Encontro
em Marabá.
Conﬁra
Página 2

omos uma categoria vitoriosa em um mundo do trabalho cada vez mais
sofrido e destruído pela ganância da elite que retomou o poder em nosso
País.
Chegamos a um ﬁm de ano com um saldo desesperador de destruição dos
direitos trabalhistas e previdenciários e uma perspectiva de autoritarismo que exige
nossa luta para impedir um empobrecimento criminoso das condições sociais.
Desejamos a todos os trabalhadores a plena consciência da unidade e solidariedade em
nossas lutas, para que tenhamos uma sociedade que viva com dignidade.
FELIZ ANO NOVO a todos que acreditam na força e poder
da luta por uma sociedade justa.
Direção do STEFEM
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o d i a 3 0 d e
n o v e m b r o ,
aconteceu em
Marabá o primeiro encontro de
ferroviários da EFC. Com
massiva participação, mais de
100 (cem) ferroviários, da ativa e
aposentados, estiveram na
ASFEM, em confraternização.
Churrasco, conversa e bebes
não faltaram, histórias e estórias
também não. A repercussão foi
tão grande que já ﬁcou marcado
o encontro número dois que
será na cidade de Açailândia.
Devido ao calendário de assembleias, que de
certa maneira, foi imposto pela reforma que nos
impõe a data base como limite, alguns diretores não
puderam se fazer presentes, mas tivemos a
importante representação da direção do STEFEM,
com os companheiros Washington e Nonatão.
O sucesso do I ENCONTRO, mostra-nos que

A

saúde no país teve
nos últimos anos uma
elevação de custos
muito acima da inﬂação medida
oﬁcialmente, o que leva muitos
dos nossos representados e exrepresentados ao SUS, que
muito embora tenha cobertura e
alcance universal, precisa de
muita coisa para que atenda
todos os usuários de forma digna
e humana.
Em 1990, o STEFEM junto
com o METABASE Itabira, os
Ferroviários do Espírito Santo,
APOSVALE e Vale, atendendo a
uma reivindicação dos
trabalhadores, em especial os
aposentados, criaram a PASA
(Plano de Assistência à Saúde do
Aposentado), que deveria estar
ao alcance de todos, lembrando
que naquela época tínhamos a
Va l i a c o m o p r e v i d ê n c i a

os próximos serão ainda mais
concorridos, já se mostra
muito produtiva a troca de
e x p e r i ê n c i a d o s
c o m p a n h e i r o s e ,
principalmente, o
apontamento de questões
nos ambientes de trabalho
que precisam de ação
imediata do Sindicato.
Além da defesa das
questões do trabalho e
condições sociais dos
ferroviários, foi destacada a
necessidade destes encontros, pois passamos a
maior parte da nossa vida nos encontrando em
pátios, terminais, restaurantes, sala de controle,
estações de rádio, abrigos de sinalização. Agora
temos um evento para garantir encontros, não na
produção, não na manutenção, não na operação,
mas muito mais nas histórias e estórias que
carregamos dentro de nós.

suplementar, que ajudava de
sobremaneira os desligados da
empresa a manterem seus
planos em dia.
Com a alta do custo da
saúde, muito acima do repasse
da Valia, e o ﬁm dos planos
familiares – que também não são
baratos –, muitos ﬁcaram sem
condições de pagar por um plano
de saúde, com uma cobertura
ampla, como são os planos da
PASA.
Pensando novamente em
atender uma boa parte destes
que já não possuem planos, a
PASA está criando três novos
planos, em Vitória e Itabira, que
serão lançados no início de 2020,
e, ainda no primeiro semestre,
um nos mesmos moldes em São
Luís.
A principal mudança, para
que os custos ﬁquem baixos, é a

deﬁnição de uma porta de
entrada para atendimento
( C l í n i c a
P A S A ) ,
acompanhamento direto do
associado, seus dependentes e
agregados.
A participação do STEFEM
no Conselho Deliberativo da
PASA é fundamental para que
não ﬁquemos de fora de
nenhuma iniciativa que venha a
beneﬁciar aqueles que
representamos diretamente e os
que hoje já não estão na
empresa, mas que muito ﬁzeram
para que ela alcançasse o atual
patamar.
Fiquem atentos, pois quando
começarem as pré-vendas,
estaremos anunciando o
lançamento, assim como
também o fará a PASA, através
dos seus canais de comunicação.

Filie-se ao STEFEM - (98) 3311.2178
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uando iniciamos nossa campanha para o
Acordo Coletivo de Trabalho com a Vale,
tínhamos três preocupações básicas. Nas
duas primeiras buscamos o reajuste dos salários e das
cláusulas econômicas, como também a garantia de
todos os direitos conquistados pela categoria ao longo
dos anos. Mas nossa principal preocupação e que
manifestamos incisivamente à empresa foi sempre a
preservação dos empregos, impedir que a Vale
adotasse qualquer política de
demissão em
m a s s a d e
trabalhadores.
Passado o
a c o r d o
coletivo, a
realidade
não é nada
tranquilizante. A
Vale efetivamente
v e m f a z e n d o
demissões em todos os
setores, trazendo um
verdadeiro pânico às nossas
famílias, numa clara atitude de

A

ssembleias realizadas em toda a base do
STEFEM aprovaram a assinatura do Acordo
Coletivo de Trabalho 2019/2020 com a Vale.
Foi mais um momento de demonstração de
consciência e unidade dos trabalhadores, diante de um
processo de negociações difícil, em que a empresa
anunciava desde o início sua intenção de cortes e um
discurso de que os trabalhadores deveriam escolher entre
reajuste nos salários, ou dos benefícios, como o cartão
alimentação.
Ao ﬁnal das negociações alcançamos ganho real nos
salários, através de um reajuste de 3,5% contra uma
inﬂação acumulada de apenas 2,55% pelo INPC em 12
meses e conseguimos ainda os reajustes necessários nos
benefícios.
Nas negociações, demonstramos à empresa que o seu
maior patrimônio, os trabalhadores que geram a produção e
o lucro, não poderiam ser penalizados pela grave tragédia
que se abateu sobre nós em janeiro deste ano. Diante de
indenizações milionárias e uma catástrofe na imagem da

contenção de custos, o que redundará em maior
pressão sobre os trabalhadores remanescentes para
atingirem as metas sempre apertadas de produção.
De que adianta garantir direitos, se nos matam a
oportunidade do trabalho? Nossa luta para que a
empresa garantisse o emprego vai sendo metralhada
pela direção da empresa, que termina o ano como
começou ceifando vidas e atingindo mortalmente as
condições sociais de nossas famílias com demissões.
Falta sensibilidade à Vale na véspera do Natal e
festas de ﬁm de ano, depois de passar todo 2019 sendo
massacrada em sua imagem pelas cerca de 300
mortes de Brumadinho, condenada a indenizações
vultosas, mas demonstrando que continua tendo o
mesmo desprezo pelos trabalhadores, que sempre
carregaram a empresa nos recordes de produção e de
lucratividade.
Infelizmente, devemos engrossar nossa luta contra
mais esta tragédia, denunciar a empresa pelos graves
prejuízos sociais, que parecem não ter limite no
caminho da busca do lucro fácil.
Vamos lutar contra as demissões, num momento
em que o País não apresenta perspectivas para a
geração de empregos e para que tenhamos uma
sociedade mais justa socialmente.

empresa, os trabalhadores deveriam ser reconhecidos,
preservados os direitos e garantido o valor real dos salários.
Mesmo depois da tragédia, garantimos outra PL histórica de
quase 7 salários e não poderíamos ter outro resultado no
Acordo Coletivo senão a manutenção dos direitos e um
compromisso de impedir demissões de trabalhadores.
A categoria assina um acordo coletivo muito importante
e neste informativo passamos por todos eles, para que os
trabalhadores acompanhem e ﬁscalizem o cumprimento de
todos os direitos conquistados em acordos anteriores.
Nas assembleias também foi discutido a Contribuição
Sindical, nos moldes do acordo extrajudicial ﬁrmado pela
Vale e STEFEM no TST em 2018. O sindicato expôs os
termos de cobrança, que será feito no pagamento do mês de
março, e deﬁniu o prazo para recusa da contribuição, entre
os dias 06 e 21 de janeiro de 2020. O desconto será
equivalente a meio dia/salário, ou seja, a metade do que era
descontado quando o imposto era obrigatório.
Conﬁra nas páginas 3 a 6

Os descontos de 1/2 dia de trabalho em favor do Sindicato
serão efetuados na «Folha de Pagamento» de fevereiro, de
salários que os trabalhadores recebem em março
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REAJUSTE SALARIAL de 3,5% a
partir de 1º de novembro
CARTÃO ALIMENTAÇÃO - valor
mensal de R$ 760,00. Participação de
5% dos trabalhadores no custo.
Pagamento do 13º Cartão Alimentação
dez dias após assinatura do acordo;
PISO SALARIAL – valor de R$
1.596,99, sendo base de cálculo do
adicional de insalubridade.
FAIXAS SALARIAIS – salários poderão receber reajuste para adequar
faixas salariais. Numa mesma faixa não
poderá haver uma diferença acima de
20% do ponto médio da faixa salarial.
As diferenças serão corrigidas no mês
de assinatura do acordo para trabalhadores que estejam abaixo da faixa
salarial do cargo (exceto supervisores,
gerentes, especialistas técnicos e
diretores);
PAGAMENTOS DE SALÁRIOS adiantamento dia 15 e complemento
de salário no 1º dia útil subsequente;
ADICIONAL NOTURNO (22h às 5
horas do dia seguinte) - adicional de
65% para quem tem jornada de 8 horas
diárias ou mais; e 45% para quem tem
jornada de 6 horas diárias;
Transferidos do regime de 8 horas para
6 horas receberão adicional de 45% e
têm reajuste salarial de 3,5%.
Horas extras realizadas após o período
noturno (de 5h em diante) serão remuneradas com o percentual legal de
adicional noturno.
REGISTRO DE FREQUÊNCIA – A Vale
poderá adotar Sistema Alternativo de
Controle de Jornada de Trabalho. O
Acordo Coletivo descreve toda a
normatização deste sistema, que
permite a transparência e controle dos
trabalhadores e do Sindicato.
HORAS EXTRAS - 50% nas duas
primeiras horas trabalhadas; 110% a
partir da terceira; 120% em dia de
repouso semanal, feriado, ou dia que
não seja de expediente normal do
trabalhador (sábado, para o pessoal de
horário administrativo, ou dia de folga,
para o pessoal em rodízio); 120% no
sábado, domingo, em dia de repouso
semanal, feriado ou dia de folga, pelos
trabalhadores no exercício do cargo de

maquinista.
Convocação em horário não contíguo
garante o pagamento de, no mínimo,
três horas-extras.
ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO –
50% nas férias, diferença do adiantamento e do salário do mês em novembro, parcela final em dezembro.
GARANTIA DE EMPREGO OU
SALÁRIO - Mãe, gestante ou adotiva,
tem garantia de emprego de 120 dias
após a licença-maternidade, exceto em
caso de justa causa ou término de
contrato a prazo.
O pai tem a garantia de emprego de 60
dias após o nascimento do filho, exceto
em casos de justa causa ou término de
contrato a prazo.
RESPEITO E VALORIZAÇÃO DO
EMPREGADO: PREVENÇÃO AO
ASSÉDIO MORAL E AO ASSÉDIO
SEXUAL – violações ao Código de
Ética poderão ser encaminhadas para a
Ouvidoria, através do “Canal de
Denúncias”
SEGURO DE VIDA – contribuições
serão pagas integralmente pela Vale;
FÉRIAS - Com antecedência de 35
dias, as férias podem ser parceladas
em três períodos. Sendo obrigatório
pelo menos um não inferior de 14 dias e
nenhum dos demais inferior a 5 dias,
devendo todos somarem 30 dias.
Mesma regra se aplica para quem
vende 10 dias das férias, optando pelo
abono pecuniário.
Pode ser solicitado no prazo de 35 dias
um “empréstimo de férias” de 40% do
salário base para trabalhadores com
salários até R$ 5.745,36. Acima deste
valor, o empréstimo será de 20%. O
empréstimo será efetuado no mês de
início das férias, sendo o desconto feito
em uma ou até nove parcelas no
período de nove meses.
ATESTADO MÉDICO - deve ser
apresentado pessoalmente, eletronicamente ou por pessoa autorizada à
Medicina do Trabalho em 48 horas do
início de afastamento. Não será anotado em Carteira de Trabalho afastamento até 15 dias. Retorno ao trabalho
apenas após comparecer à medicina
do trabalho.
AUXÍLIO FUNERAL – pagamento do

valor único de R$ 4.028,51 por trabalhador/dependente inscritos no Plano
de Saúde através da empresa.
CRECHE / MATERNAL - sendo regido
através de acordos coletivos regionais
específicos.
ALEITAMENTO MATERNO – Durante
seis meses, prorrogáveis após necessidade avaliada por credenciado do
Plano de Saúde. Opões: Dois intervalos
diários de 30 minutos; uma hora antes
do início da jornada de trabalho; uma
hora de acréscimo no intervalo para
refeição; uma hora antes do término da
jornada de trabalho.
REEMBOLSO EDUCACIONAL Despesas em cursos de ensino fundamental, ensino médio e de graduação
superior. O reembolso dos cursos de
nível médio em 90%. Para os trabalhadores com salário-base até R$
3.537,47 a empresa reembolsará os
cursos de graduação em nível superior
em 85%. Para ter direito ao reembolso,
são necessários os pré-requisitos
abaixo:
a) o curso deverá estar relacionado
com a área de atuação na empresa;
b) não poderá ter concluído curso
superior anteriormente;
c) o trabalhador deve ter, no mínimo, 5
(cinco) anos completos de trabalho na
empresa;
d) O reembolso se aplicará apenas ao
primeiro curso superior que o trabalhador se matricular.
Poderá haver apenas uma repetência,
para manter o direito ao reembolso.
Para trabalhadores admitidos após 5 de
dezembro/2019 caberá ao gestor
imediato avaliar e decidir sobre o
deferimento de pedidos de reembolso
educacional. O reembolso não se
aplica para novos cursos de tecnólogo,
mantendo aqueles já em curso.
Afastados por auxílio doença terão o
reembolso educacional por seis meses
a partir da data do afastamento.
PARTICIPAÇÃO EM PROVAS – com
solicitação no mínimo de 48 horas de
antecedência, será analisada mudança
de escala de regime de revezamento,
para trabalhador participar de provas
nos cursos regulares. Para exames em
vestibular, a liberação deve ser solicitada à empresa com antecedência de 7
dias.
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REEMBOLSO DE CURSO
SUPLETIVO – a empresa arcará com o
custo de matrícula e mensalidades de
cursos supletivos de ensino fundamental e médio para os trabalhadores, com
o limite de uma repetência.
COMPENSAÇÃO DOS DIAS
ÚTEIS/FERIADOS - dias úteis imediatamente anteriores ou posteriores a
feriados oficiais, podem ser compensados mediante a prorrogação de jornada
de trabalho em dias antecedentes ou
subseqüentes aos dias compensados.
REPASSE AOS SINDICATOS – as
mensalidades de associados dos
sindicatos serão repassadas até o
quinto dia útil de cada mês, conforme
saldo consignável de cada trabalhador,
sendo pagas dobradas nos meses
subsequentes até quitação.
A D I A N TA M E N TO D E A U X Í L I O DOENÇA – Após parecer de médico da
empresa confirmar a plena possibilidade de recebimento de auxílio-doença,
será feito o adiantamento deste valores
na folha de pagamentos, que devem
ser ressarcidos pelo trabalhador
quando efetivamente receber o benefício pelo INSS.
QUADRO DE AVISOS – espaço para o
Sindicato divulgar comunicados aos
trabalhadores.
TURNO DE REVEZAMENTO / 6
HORAS - será paga em dobro ou
compensada a jornada trabalhada em
feriado para trabalhadores de turnos
ininterruptos em escala de revezamento com 6 horas diárias, considerada a
carga horária de 36 horas. Podem ser
compensadas, no máximo, duas horas
por mês, pagas como horas normais.
Pode haver a compensação intersemanal no prazo máximo de 30 dias.
SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO
TRABALHO - A empresa cumprirá as
normas de saúde, higiene e segurança
do trabalho, para reduzir efeitos eventuais de agentes insalubres ou periculosos com adoção de medidas de proteção coletiva, fiscalização do uso de
equipamentos de proteção individual /
EPI; campanhas conscientizadoras
sobre saúde, segurança e higiene do
trabalho; realização dos exames
periódicos, de exames complementar e s e s p e c í f i c o s p a r a a p r e v e nção/detecção precoce de câncer de
mama para trabalhadores acima de 35
anos, câncer de próstata para trabalhadores acima de 45 anos, doenças
obstrutivas coronárias para trabalhado-

res acima de 45 anos, fornecimento de
cópias de exames médicos admissional, periódicos e demissionais, fornecimento ao Sindicato de cópias de atas
de reuniões das CIPAs e de ocorrência
de acidentes no trabalho; comunicação
ao sindicato de prazos para eleição de
CIPAS,; envio ao Sindicato de cópias
de Comunicação de Acidente de
Trabalho – CAT, em cinco dias uteis.
Serão enviados ao Sindicato também
cópias PPRA, PCMSO, PGR, PAM e
PCE, resguardando, quanto ao
PCMSO, os documentos de caráter
pessoal do trabalhador, que possam
violar a sua intimidade e vida privada,
como AIDS e câncer.
LICENÇA A MÃE DE FILHO ADOTIVO
– licença maternidade de 120 dias por
adoção ou guarda judicial de crianças
até 8 anos;
TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA DA
GESTANTE para outro setor ou função
por exigência de saúde atestada por
laudo médico;
REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO
DE TERCEIRIZAÇÃO – serão realizadas reuniões com o Sindicato para
avaliação de questões relativas à
terceirização e do acordo coletivo de
trabalho.
ACOMPANHAMENTO DO ACORDO –
a aferição de cumprimento do Acordo
Coletivo será realizada com reuniões
trimestrais com o Sindicato.
SINDICAIS – a entidade poderá
realizar campanhas de sindicalização
no interior da empresa, permitindo o
acesso dos dirigentes.
RESOLUÇÃO DE CONFLITOS Negociação, acompanhada pelo
Sindicato, para solucionar conflitos de
pendências trabalhistas antes de ações
em órgãos externos, para correções
amigáveis, podendo realizar a quitação
anual. O procedimento não impede que
as partes busquem a Justiça do
Trabalho.
I M P L A N TA Ç Ã O D E N O VA S
TECNOLOGIAS – Sindicato será
informado antecipadamente sobre
projetos que eliminem setores produtivos existentes, com esforço para
realocar trabalhadores em outros
setores ou funções.
ACORDO PARA QUITAÇÃO TOTAL
DO CONTRATO DE TRABALHO –
possibilidade de opção a desligados da
empresa, com acompanhamento do

sindicato, para quitação total de contrato de trabalho com indenização de 1 até
2 salários-base;
ANÁLISE DEMISSIONAL – toda
demissão será realizada pela área de
Recursos Humanos
I N S A L U B R I D A D E /
PERICULOSIDADE – implementada
todas as iniciativas de segurança e
saúde com o uso dos equipamentos de
proteção individual. Disponibilização de
máquinas automáticas para fornecimento de EPI’s. Pagamento de adicional de periculosidade nos casos de
efetiva exposição ao risco. Nos casos
de exposição em tempo “extremamente
reduzido” fica ajustado o limite médio
de 20 (vinte) minutos diários, sendo
que, caso ultrapassado esse limite, o
pagamento do adicional será devido. A
limitação não se aplica a eletricistas e
técnicos eletroeletrônicos se estiverem
expostos ao risco.
DOCUMENTOS E COMUNICAÇÕES
ELETRÔNICAS – A empresa poderá
adotar meios eletrônicos para recebimento e entrega de documentos e
comunicar eventos. Quando solicitado
documento, o trabalhador tem o prazo
de dois dias para entrega de documento original, sob pena de este ser desconsiderado para os devidos fins.
ABRANGÊNCIA DO ACORDO – todos
os trabalhadores da empresa (exceto
terceirizados, estagiários, jovens
aprendizes). Não se aplica a cláusula
primeira do Acordo aos trabalhadores
em cargos de direção, gerencia ou
liderança de projetos (diretores, gerentes executivos, gerentes e líderes de
projetos. Aos aposentados por invalidez aplica-se a cláusula 11 – Plano de
Saúde).
T R A B A L H A D O R E S
HIPERSUFICIENTES – serão considerados nesta condição aqueles com
salários até três vezes o limite máximo
de benefícios do Regime Geral da
Previdência (hoje R$ 1.751,83).
Supervisores, gerentes, gerentes
executivos, líderes de projetos, diretores e especialistas técnicos são considerados empregados com funções de
confiança.
R E P R E S E N T E S D O S
TRABALHADORES NO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO DA VALE –
Dois representantes (titular e suplente)
com mandato de dois anos, eleitos por
trabalhadores com pelo menos 60
meses de empresa.
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TELETRABALHO - A empresa
regulamenta o Regime de
Teletrabalho, em que o trabalhador
cumpre jornada de, pelo menos, uma
vez por semana fora das dependências da empresa, com a utilização de
tecnologias de informação e de
comunicação. Descreve as condições
em que ele deve ser exercido e os

benefícios a que tem direito (consultar
toda a descrição no documento do
Acordo Coletivo de Trabalho).
VIGÊNCIA DO ACORDO COLETIVO
– 1º. de novembro de 2019 a 31 de
outubro de 2020.

