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 PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 2012 NA FCA 

             COMISSÃO FAZ UM BOM ACORDO

                   

Em reunião no dia 16 de outubro de 
2012, entre a FCA/VALE e a 
Com issão  de  Empregados ,  
representada pelos Sindicatos, 
tratou-se da Cláusula 60- Programa 
de Participação nos Resultados: “O 
Programa de Participação nos 
Resultados dos exercícios 2012 e 
2013 será negociado diretamente 
com as entidades sindicais 
representativas dos empregados, 
signatárias do presente acordo, 
nos termos do artigo 2º, inciso II 
da Lei nº 10.101 de 19 de 
dezembro de 2000. 
60.1 Em obediência à legislação 
acima citada, o Acordo Coletivo 
r e l a t i v o  a o  P r o g r a m a  d e  Esq. para dir. Manoel Cunha, Mario Ricardo, Vandir de Souza, João Gabriel, Paulino Moura, Edna Bezerra e Rogério Pinto

Participação nos Resultados é específica para esse fim 
e, portanto, sua negociação não está vinculada ao 
período de vigência do presente ACT e nem à data-base 
aqui prevista”. Depois de muita discussão, o acordo foi 
fechado, referente à PR 2012.
Sabemos da crise brutal capitalista que passa os países 
ricos atualmente, que reflete consideravelmente na 
produção da VALE. Como uma das mais importantes 
mineradoras do mundo, com o cenário econômico 
desfavorável que derrubou os preços do minério de ferro, 
seu principal produto, evidentemente, com redução drástica 
em seus lucros – 57,8% do no terceiro trimestre -, provocou 
demissões no Brasil e no mundo, aproximadamente mil 
trabalhadores perderam seus postos de trabalho, além de, 
5.500 que entraram em férias coletivas, sendo que 80% 
laboram em Minas Gerais e 1.200 estão em treinamento 
para serem realocados dentro da companhia. 
Negociamos nessa conjuntura sombria, mesmo assim, 
impomos nossos argumentos de que os trabalhadores (as) 
não são responsáveis pelo caos, portanto, não devem pagar 
pela crise.
          

Eis as razões: a) O EBITDA – Ebitda é a sigla em inglês para 
earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortization, que traduzido literalmente para o português 
significa: "Lucros antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização" (Lajida) – e CFROGI – Retorno do fluxo de 
caixa sobre o investimento - são da VALE; b) Garantia de 1 
(um) Salário Nominal, desde que o resultado atinja 
pontuação superior a “0” (zero), numa variação de “0” a “5” 
(zero a cinco), isto é, nenhum empregado que tiver pelo 
menos 1 ponto na avaliação deixará de receber a PR relativa 
ao ano de 2012; c) Receberão a PR os Trainees e Trainees 
Operacionais; d) O teto é de 6 (seis) salários base; e) 
Pagamento da PR está mantida para 15 de fevereiro de 
2013.
                     
A conclusão do processo negocial da PR 2012 foi ocorrido 
em 16/10/12, quer dizer, o atingimento dos indicadores de 
metas, estipuladas desde o início do ano pela empresa, não 
foi discutido com a Comissão dos empregados (sindicatos), 
assim, ficou os números e percentuais ali apontados no 

programa, como sendo factíveis de alcança-los com, o que 
não concordamos, conforme registro de protesto em Ata de 
reunião.
Para evitarmos esse flagrante absurdo e não prejudicar os 
trabalhadores (as) da FCA/VALE e nem desmoralizar a 
Comissão, na mesma Ata referida, reivindicamos que os 
números referentes às metas para a PPR de 2013 sejam 
construídos antecipadamente entre as partes, e que ocorra 
em fevereiro. A empresa concordou que as negociações 
deem início até o mês de março/2013. 
Para não sofrermos o golpe deste ano, os Sindicatos 
Unificados na Unidade Sindical, reunidos em Campinas/SP, 
nos dias 18 a 21/10/12, protocolou correspondência dirigida 
ao Presidente da FCA, Marcelo Spinelli, solicitando que 
convoque os sindicatos para a reunião na primeira quinzena 
de março de 2013, conforme Cláusula 60 do ACT 2012/2014.
PR JUSTA SOMENTE COM REGRAS CLARAS E 
OBJETIVAS.
                              
O Plano de Saúde Bradesco que consta na Cláusula 6.9 
PLANO B – Bradesco Saúde do ACT 2012/2014, foi 
duramente criticado, em todas as bases territoriais dos 
sindicatos, por não atender dignamente os trabalhadores e 
seus dependentes. As queixas eram as mais diversas 
possíveis, e, durante as últimas negociações coletivas, as 
representações dos trabalhadores fizeram coro da 
ineficiência do plano, o que ensejou a empresa oferecer 
alternativa à categoria.
Então, em reunião no dia 02/10/12, em Belo Horizonte/MG, a 
empresa apresentou o novo plano de saúde, informando 
todos os detalhes. Na ocasião, os dirigentes sindicais 
também puderam tirar as suas dúvidas. O Plano B – Central 
Nacional UNIMED e Bradesco Dental foi implantado em 
substituição ao Saúde Bradesco a partir de 1º de novembro 
de 2012. Estão mantidas todas as condições do plano 
anterior, inclusive, os empregados que estão na AMS 
poderão optar pelo Plano B até 31 de dezembro de 2012. 
Depois desta data, as migrações acontecerão no aniversário 
do plano alternativo. Foi assinado um Termo Aditivo do 
Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2014 com esta alteração. 
Acesse nosso site: www.sindiferro.org.br.   
VAMOS TODOS FISCALIZAR E DENUNCIAR ONDE 
NÃO HOUVER UM BOM ATENDIMENTO.

POR QUE O ACORDO FOI BOM?

PLANO DE SAÚDE

      O PONTO NEGATIVO



com material diferenciado para o pessoal da via permanente. 
Providenciará dois pares de botinas e um par de botinas PVC. 
Como também, blusões para os empregados que fazem o 
auto batedor do trem D; 10 – Cláusula 25 – 
Dormitórios/Alojamentos. Deficiências em Monte Azul/MG, 
Licínio de Almeida, Caculé e Contendas do Sincorá/BA. Os 
Diretores Paulino Moura, Edmilson Santos, Guilhermano 
Filho e Antonio Eduardo estiveram in loco nos dias 26 e 
28/09/12 e constataram várias irregularidades, após, o 
SINDIFERRO enviou as Cartas nº 239, 240 e 
241/CG/SINDIFERRO/12, de 04/10/12, a FCA/VALE, 
inclusive com anexas fotografias; 11 – Procedimento de 
Manobras no pátio de DCP. A empresa informou que está 
substituindo o ponto de troca das equipes para outras 
localidades; 12 – Os Operadores de Máquina Plasser 
reivindicam o pagamento do atrasado do Adicional de 
Periculosidade referente ao período de fevereiro de 2009 a 
outubro de 2011. 
              ANDAMENTO PROCESSO TRABALHISTA
O SINDIFERRO ajuizou uma reclamação trabalhista, 
substituindo 458 empregados, contra a FCA/VALE, perante a 
2ª Vara do Trabalho de Alagoinhas/BA, sob nº 006800-
29.2002.5.05.0222, pedindo o pagamento de horas extras, a 
partir da 6ª hora diária de trabalho.
Para relembrar aos trabalhadores que laboravam nos anos 
de 2000, 2001 e 2002, foi o período em que o SINDIFERRO 
não aceitou assinar Acordo Coletivo de Trabalho com a 
empresa. A FCA então criou uma associação dos 
empregados da empresa, alugou uma casa em 
Alagoinhas/BA para ser a sede, e escolheu dois empregados 
para dirigir essa nova representação apócrifa dos 
trabalhadores, com o objetivo de assinar os acordos coletivos 
dos anos referidos. E assim foi feito, porém, sem a assinatura 
dos acordos pelo SINDIFERRO. Vale o que esta na lei. A lei 
determina que, trabalho em turno ininterrupto de 
revezamento a jornada de trabalho é de 06 horas diárias, a 
empresa utilizou o acordo apócrifo para impor uma jornada, 
nessas condições, de 08 horas diárias.
A justiça não reconheceu o falso acordo e deu causa ganha 
ao SINDIFERRO. O processo transitado em julgado tem 76 
volumes e 15 mil folhas, pelos nossos cálculos e está orçado 
em mais de 13 milhões de reais. No momento, a empresa 
entrou com mandado de segurança para solicitar dilatação do 
prazo para aceitar ou contestar os valores.   
10 ANOS SE PASSARAM, MAS, A JUSTIÇA ESTÁ SENDO 
FEITA. QUEM TEM RAZÃO AGORA, O SINDIFERRO OU 
OS QUE ACREDITARAM NA EMPRESA E NA 
ASSOCIAÇÃO APÓCRIFA? O TEMPO É O SENHOR DA 
RAZÃO.
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        INSEGURANÇA NA ESTAÇÃO DE SÃO FRANCISCO
O SINDIFERRO vem há bastante tempo denunciando, 
a t ravés  de  cor respondênc ias  e  reun iões  de  
acompanhamento, a insegurança na área do pátio da 
Estação de São Francisco, em Alagoinhas/BA.
Mais um assassinato ocorreu no dia 10/10/2012, em plena 
tarde, na plataforma da referida Estação. Relatos dos 
trabalhadores apontam que são rotineiras as ocorrências de 
tiroteio, tráfico de drogas, prostituição, etc. A área é extensa e 
exige uma maior vigilância por parte da empresa. O Setor de 
Segurança Patrimonial deve emitir relatório informando ao 
superior hierárquico, a real situação em que se encontra o 
pátio da Estação de São Francisco, onde laboram dezenas 
de ferroviários (as).  
É preciso que a FCA/VALE tome as medidas urgentes de 
segurança para proteção dos operários e do patrimônio. 
Esperar acontecer uma tragédia para depois atuar, é uma 
vergonha, além de ser um delito de que a empresa pode 
responder por responsabilidade civil.

REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DO ACT 2012/2014
DEMANDAS DA CATEGORIA

Os diretores do SINDIFERRO Paulino Moura, Antonio 
Eduardo, Wilson Pereira e Jorgivaldo Silva reuniram-se com 
os representantes da FCA/VALE: Ângelo Soares, Rodmilton 
Oliveira, Waleska Santos, Rodrigo Cavalcante, Willian Lobo 
e Aline Muller, no dia 29/09/12, em Simões Filho/BA. Na 
primeira reunião de acompanhamento do ACT 2012/2014 
foram discutidos 26 assuntos, entre eles, destacamos:
1.Cláusula 30 - Perfil Profissiográfico Previdenciário. Falta 
emissão para o pessoal lotado no Estado de Sergipe; 
reunião com o atendente administrativo do INSS em 
Aracaju/SE para esclarecimentos do preenchimento do 
PPP; 2 – Cláusula 27 -  Óculos de Grau. Atraso na entrega. A 
empresa informou que houve mudança no modelo, por isso a 
demora; 3 – Definição do Plano de Saúde para os 
aposentados. O estatuto do PASA estabelece que o 
trabalhador deve inscrever-se e manter uma carência de 12 
meses para então usufruir dos benefícios; 4 – LTCAT e 
PPRA. Não foram entregues ao SINDIFERRO cópias 
desses documentos das medições feitas em Simões Filho, 
Alagoinhas, Senhor do Bonfim e Iaçu/BA. O prazo dado pela 
FCA já se esgotou (30/09/12). O SINDIFERRO fez Carta nº 
254/CG/SINDIFERRO/12, de 31/10/12; 5 – Revisão salarial 
dos trabalhadores que atuam como Ronda de Via 
Permanente. Parte da situação já está resolvida e que os 
demais casos estão sob análise da diretoria e dentro de 
sessenta dias a empresa dará resposta ao SINDIFERRO; 6 – 
Pagamento imediato dos Adicionais de Periculosidade e 
Insalubridade das áreas mapeadas, conforme Laudo 
Técnico. Aguarda conclusão dos Laudos que foram 
elaborados pela firma Previação. A FCA informa ainda que o 
pagamento do Adicional de Periculosidade de algumas 
funções, por exemplo, Condutores de Auto de Linha já foram 
regularizados; 7 – Cláusula 37 – Liberação de Dirigentes 
Sindicais. Situação de Orlando Carvalho. Está analisando 
internamente dando retorno ao sindicato no prazo de 15 dias. 
Prazo vencido, feita a cobrança através da Carta nº 
254/CG/SINDIFERRO/12, de 31/10/12; 8 – Cláusula 56 – 
Reuniões de Acompanhamento do ACT 2012/2014. 
Acordado um calendário de reuniões até 2014, onde serão 
realizadas em locais diferentes. A próxima está marcada 
para o dia 20/11/12, em Aracaju/SE; 9 – Cláusula 26 – 
Uniformes. A FCA solicitou mais um conjunto de uniformes 
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                    Reunião de cumprimento de acordo em Simões Filho
Esq. para dir.: Ângelo Soares (FCA), Jorgivaldo Pereira, Wilson Pereira e Paulino Moura 
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