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s

e alguém duvidava, já esta recebendo a
grande conquista do STEFEM, que
garantiu o pagamento do “Adicional de
Periculosidade” de 30% do salário.
Exatamente 276 trabalhadores associados do
Sindicato estão recebendo um valor global de
24,8 milhões pelo direito que o jurídico do
STEFEM garantiu na Justiça.
A Vale vinha pagando valor inferior aos 30% e
foi condenada ao cumprimento da lei.
Conﬁra! Página 3

P

ara muito trabalho, recordes de
produção e de lucratividade, PLR
no máximo direito! Esta é a
expectativa dos trabalhadores na Vale após
a divulgação dos resultados do primeiro e
segundo trimestre deste ano.
Os indicadores apontam ainda no

O STEFEM e Sindimina-SE participaram de
reunião com a empresa. As negociações avançam.
Página 2

primeiro semestre uma PLR de 5,93 salários
de PLR a ser paga, mas faltando ainda dois
trimestres para alavancar os negócios da
empresa, deveremos alcançar mais um
prêmio “polpudo” para a categoria no
pagamento do direito no início do próximo
ano. Página 4

O STEFEM deve convocar em breve assembleia
para tirarmos nossa pauta de reivindicações.
PÁGINA 2
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T

odos os sindicatos que representam os
trabalhadores na Vale já estão se
movimentando para a Campanha Salarial
2018. O presidente do STEFEM, Lúcio Azevedo,
lembra que “este será o primeiro Acordo Coletivo
com a empresa depois da ‘Reforma Trabalhista’
golpista e exige de todos os trabalhadores a máxima
atenção para impedir que a empresa tente sacriﬁcar
direitos da categoria”.
Lúcio ressalta ainda que o STEFEM deverá
convocar assembleia geral em breve, para que a
categoria aprove a Pauta de Reivindicações que
será negociada com a Vale, lembrando que “a

E

m reunião com o
STEFEM e SindiminaSE, realizada no último
dia 23, quinta-feira, a VLI
apresentou uma proposta de
reajuste de salários pelo INPC
pleno de um ano (que deve ﬁcar
em torno de 3,8%). A empresa,
no entanto, apresentou uma
proposta de “banco de horas”
que não agradou em nada aos
sindicatos, devendo ser mais
discutida em novas reuniões
agendadas até o início de
setembro.
Apenas um novo ponto
poderia ser considerado positivo
na contraprosta da empresa, a
extensão de direitos dos

unidade será vital para fazer nosso acordo coletivo
ter força de lei e preserve as conquistas dos
trabalhadores alcançadas ao longo dos anos pela
luta sindical”.
Diz ainda que caminhamos para um índice
acumulado muito baixo pelo INPC, apesar de
aumentos exagerados de preços e serviços, como
energia elétrica, transporte, desequilibrando as
ﬁnanças familiares. “Precisamos de revitalizar os
salários com um ganho real, lembrando que a Vale
lucrou muito com os trabalhadores quando aplicou
um reajuste zero, apesar de uma inﬂação alta à
época.

maquinistas categoria “C” aos
batedores condutores de linha.
Nas próximas reuniões o
STEFEM estará participando
com sua assessoria jurídica,
para debater especialmente o
banco de horas sugerido pela
empresa, com o qual
deﬁnitivamente não
concordamos.
A data base da categoria foi
modiﬁcada desde o ano passado
de 1º de novembro para 1º de
setembro. Isto signiﬁca, que
apesar de estarmos discutindo
um acordo 10 meses após, a
proposta da empresa considera
o INPC de 12 meses para o
reajuste de salários.

Não foram poucas as oportunidades que a VLI teve de apresentar um mapeamento de insalubridade para calor de fonte natural,
e sempre a mesma lengalenga: a
equipe de segurança e saúde
ocupacional está terminando os
levantamentos...
O problema é que fazem
quase três anos que essa conversa começou. Na primeira oportunidade, cumprindo o ACT, a VLI
apresentou um PPRA (Programa
de Prevenção de Riscos
Ambientais), em que não existiam
valores para as maiorias das

Lúcio, presidente do STEFEM em assembleia com
os companheiros na VL aprovam reivindicações

exposições. Depois, com acompanhamento por parte do Sindicato,
foram tomadas medidas de campo
para o agente calor, e já estamos
com mais de um ano em que as
medições foram feitas e nada de
resultado.
Apenas para avivar a memória, a Vale fez o levantamento em
toda a EFC e veriﬁcou-se que a
exposição ao calor por fonte
natural estava acima dos limites
especiﬁcados legais. E em 2014, a
mineradora e o sindicato fecharam
um acordo em que foi extinto o
passivo e foi implementado o

pagamento para todos os trabalhadores que estavam submetidos
à fonte de calor.
Desde o primeiro momento,
ﬁzemos a mesma proposição à
VLI, pois sendo as condições de
exposição similares, o adicional de
insalubridade deve ser pago.
Durante as assembleias de aprovação da pauta de reivindicações,
o STEFEM sinalizou à empresa
que, se até o término das negociações este assunto não sendo
encerrado, chamaremos um
terceiro sujeito para mediar a
questão: a justiça!

Filie-se ao STEFEM - (98) 3311.2178

3

O

ceticismo acabou,
muitos diziam que
nunca iriam receber
os valores devidos pela
mineradora aos seus
trabalhadores, das diferenças de
periculosidade, mas a gigante ruiu
frente à justiça e, principalmente, à
luta diária da diretoria do STEFEM,
que junto com sua assessoria
jurídica, em nenhum instante
deixou de resistir à estratégia da
empresa, que desde 2014,
protelou de todas as maneiras a
quitação daquilo que já havia
tramitado e julgado em todas as
instâncias de um processo
trabalhista.
O presidente do STEFEM,
Lúcio Azevedo, reforça que «não
medimos esforços para fazer com
que esse acordo da periculosidade
se tornasse realidade para muitas
famílias que estavam passando
necessidade , buscando sempre o
diálogo para beneﬁciar a
categoria».
DIREITO GARANTIDO
Desde o dia 15/08/2018 o
STEFEM está realizando o
pagamento de R$ 24,8 milhões a
276 associados referente ao
cumprimento de acordo judicial
realizado nas execuções coletivas
do processo de periculosidade
parcial, que tratava de diferenças
de adicional de periculosidade,

que foram pagas pela Vale em
percentual inferior a 30% no
período de janeiro de 1999 a
agosto de 2012.
A categoria havia aprovado,
em assembleias que aconteceram
de 11 a 15/05/2018, a realização
de acordo judicial com base em
80% (oitenta por cento) do valor do
crédito apurado pelo perito judicial.
A Justiça homologou o
acordo em 16/07/2018 e a Vale
realizou os depósitos necessários
ao pagamento no início de agosto.
Os advogados do STEFEM
conseguiram receber os alvarás
judiciais em 10/08/2018,
permitindo a realização do
pagamento no dia 15/08, após a
emissão dos recibos, notas ﬁscais,
cheques e guias de depósito
necessários ao pagamento.
Nestas duas execuções
coletivas já haviam ocorrido
pagamento de R$ 12,1 milhões
para 178 trabalhadores, referentes

Somente na cabeça de alguns iluminados isso
poderia acontecer! Isso mesmo, em pleno 2018 a
Vale fez alguns trabalhadores ﬁcarem expostos à
jornada pré-constituição de 1988, onde o "trampo"
durava 48 horas. Desde então, com a Constituião, a
jornada semanal permitida deve ser no máximo de
44 horas semanais. Pior ainda, descumprem o
próprio Acordo Coletivo de Trabalho, que

à parcela da dívida reconhecida
p e l a Va l e . A s s i m , o s 2 7 6
trabalhadores receberam no total
R$ 37 milhões referentes as
diferenças de periculosidade.
O sindicato está em
negociação com a Vale para que
proposta semelhantes seja
formalmente apresentada nas
execuções individualizadas em
favor de outros 250 trabalhadores.
Assim que as negociações
avançarem o STEFEM informará a
categoria, relembrando a todos
que qualquer decisão sobre
eventual acordo somente
acontecerá mediante
concordância dos trabalhadores.
Esta vitória no pagamento
deste direito serve de exemplo
para impedirmos ser induzidos por
pessoas avessas ao sindicato, que
aﬁrmavam estes valores nunca
seriam pagos. Pela perseverança
vencemos a poderosa Vale e a
demora da justiça.

estabelece na mineradora a jornada máxima de 40
horas semanais.
O sindicato acionou a empresa, através dos
RT’s, para que a jornada tenha a duração acordada
e que se pague os excedentes gerados na jornada
inventada por gerentes, que por autoritarismo e má
fé, dão a entender que desconhecem a Constituição
e o próprio Acordo assinado pela Vale.
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E

m apresentação
recente, repercutindo
os resultados de
produção e ﬁnanceiros nos dois
trimestres de 2018, a Vale projeta
o pagamento de Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) de
5,93 salários no próximo ano.
Pelo painel de fatores que inﬂuem
no cálculo do direito, o mínimo da
PLR seria de 3,96 salários.
Como a Vale vem sendo
beneﬁciada pelo aumento de
demanda, estimulando mais
recorde de produção, e
recuperação do preço
internacional do minério de ferro,
hoje na casa dos US$ 68, a
categoria tem pela frente a
possibilidade de bater pelo
segundo ano consecutivo em uma
PLR de 7 salários. Com uma
expectativa positiva para os dois
últimos trimestres do ano,
principalmente neste terceiro, o
número médio de salários a ser
distribuído pode ganhar fôlego,
diante da produção crescente e
do esforço na redução de custos.
Esta expectativa positiva para
recebimento da PLR acontece,
devemos registrar diante de
fatores que inﬂuenciam os
resultados e sobre os quais os
trabalhadores não têm controle,
como o volume de vendas, preços
dos produtos da Vale, cotação do
dólar. Três outros fatores são de
risco para os trabalhadores:
número de empregados, custo de
produção e reajustes nos salários.
Jamais poderíamos querer
demissões de trabalhadores para
o bolo da PLR ser dividido por
menos companheiros, cabendo
uma fatia maior para cada um,

nem desejamos ﬁcar sem
reajustes salariais e diminuição
de custos que impactem em
nossa remuneração global e
maior sacrifício no trabalho.
Foi muito importante a gritaria
geral dos trabalhadores e a
pressão do Sindicato sobre a
empresa quando o resultado
desastrodo com PLR zerada em
2015. Muitos chegaram, inclusive
a atribuir a culpa ao movimento
sindical pela mudança que gerou
o não pagamento, quando
forçamos a empresa a colocar o
“L” (de lucros) junto ao R (de
resultados). Desde então, os
lucros fabulosos da empresa
passaram a nos favorecer. Com
as negociações sindicais,
conseguimos que a PLR
valorizasse mais os
trabalhadores, chegando a
categoria a receber até 7 salários
pelo direito no ano passado.
Devemos lembrar ainda que, em
negociações anteriores, elevamos
o limite da PR duas vezes,
subindo de 5 para 6 salários e,
posteriormente, para 7 salários.
Temos uma luta ainda a ser
travada para tirar este limite e
estabelecer um percentual, além

uma distribuição mais igualitária
dos valores ao esforço de todos
para alcançar os resultados.
O importante é que a PLR
passou a oferecer remunerações
mais justas para os
trabalhadores, depois que
conseguimos de negociações
coletivas em que mudamos o
modelo de aferição dos
resultados, eliminando fatores
que nos prejudicavam no cálculo
do direito.
Com o modelo anterior de
cálculo jamais teríamos
alcançado o valor recebido de
PLR em 2017 e já demarcando
uma nova conquista sobe os
resultados de 2018.
Esta é a importância da
unidade dos trabalhadores e do
investimento na estrutura do
Sindicato, para exigirmos
condições melhores para a
categoria junto à direção da
empresa, retornando para nossas
famílias uma renda considerável
pelo grande empenho que
dedicamos ao trabalho, nos
sacriﬁcando, para gerar os
recordes espetaculares
apresentados sistematicamente
pela Vale.

