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O
 METABASE CARAJÁS 
parou os trabalhadores em 
grande manifestação na 

portaria do Salobo na sexta, 17 de outubro. 
Os trabalhadores não toleram mais os 
transtornos dos relógios de ponto instala-
dos nas áreas de trabalho, longe do 
terminal de embarque nos ônibus. No 
Salobo e também na mina de ferro, em 
Carajás, os trabalhadores denunciam que 
passaram a pegar o ônibus para o trabalho 
20 minutos mais cedo e, no momento de 
voltarem para casa, ficam esperando 
ônibus mais de 40 minutos depois de 
darem saída nos cartões de ponto.

O pres iden te  do  S ind ica to ,  
Raimundo Nonato (Macarrão), convocou 
os companheiros nas minas do Salobo e em Carajas para 
exigirmos da Vale solução em caráter de urgência do 
grande tempo perdido pelos trabalhadores, em função de 
baterem ponto nas área e ficarem muito tempo esperando 
ônibus nos terminais de embarque.  "Não vamos admitir 
que os trabalhadores sejam prejudicados. O Metabase vai 
exigir em caráter de urgência solução para este problema. 
Se a Vale não solucionar este absurdo, o Sindicato tomará 
todas as medidas para defender o direito reclamado pelos 
trabalhadores", afirmou Macarrão. Lembrou que este 
problema do relógio de ponto foi resolvido para os 
companheiros na mina do Sossego. 

Os trabalhadores responderam com total aprova-
ção, quando o Sindicato chamou os companheiros para 
engrossarmos esta luta. Não podemos tolerar o corpo 
mole da Vale para resolver este problema que come nosso 
tempo que deveria estar sendo utilizado no descanso.

O Sindicato encaminhou ofício à direção da 
empresa exigindo medidas em caráter de urgência. Todos 
os trabalhadores devem ficar atentos e mobilizados para 
apoiarem o sindicato nesta luta, mostrando à empresa 
que não abrimos mão de uma solução urgente para 
reparar esta condição de trabalho injusta e que sobrecar-
rega a todos.

1- Os ônibus para o trabalho começaram a passar 20 minutos mais cedo;
2- Na saída, os trabalhadores batem cartões nas áreas e se deslocam para o terminal de 

embarque;
3- Os trabalhadores batem o ponto nas áreas e são baldeados de ônibus até o terminal, para, 

sem seguida, seguirem em outro ônibus para seus destinos residenciais.  No entanto, são 
obrigados a esperar todos os ônibus finais chegarem, para embarcarem e seguirem 
viagem. Costuma atrasar 40 minutos

4- Trabalhadores informam que esta medida visa eliminar hora-extra e relatam prejuízos 
salariais negativas de R$ 600,00 e até R$ 800,00;

5- A viagem de ônibus é longa até o Salobo. São duas horas para ir e mais duas para voltar. 
Da rotatória de Palmares 1 até o terminal o Sindicato gasto de carro 1 hora e 31 minutos, 
em estrada perigosa e esburacada.

TRATAMENTO DE SAÚDE/CÔNJUGE - A empresa considerará o 
cônjuge e, nos termos de seu regulamento, o (a) companheiro (a), 
inclusive do mesmo sexo, como dependente do empregado para efeitos 
de assistência médica supletiva.

MEDICAMENTOS GENÉRICOS - cobertura de 70% do custo de 
medicamentos e seus genéricos para trabalhadores com salário até R$ 
2.862,00.  Cobertura de 60% para medicamentos especiais, não 
comercializados em farmácias, inclusive no tratamento da AIDS.

AIDS - cobertura integral de exames para detecção do vírus para 
trabalhadores que solicitarem ao médico da empresa.

MEDICAMENTOS PARA ACIDENTADOS DO TRABALHO E 
DOENÇAS PROFISSIONAIS - manutenção do fornecimento de 

medicamentos para acidentados do trabalho 
e portadores de doenças profissionais, a 
critério de seu corpo médico.

ASSISTÊNCIA MÉDICA SUPLETIVA / 
DESCONTO DO DÉBITO - 10% como limite 
máximo mensal do salário base do 
trabalhador para desconto de utilização da 
AMS.

ANISTIA DOS DÉBITOS PÓS ÓBITO - 
compromisso de anistiar os débitos de AMS 
pendentes do empregado que vier a falecer.

O P E R A Ç Ã O  C O R R E Ç Ã O  D E  
MIOPIA/ASTIGMATISMO - autorização por 
médico indicado pela empresa para 
cirurgias refrativas (miopia e astigmatismo). 

MANUTENÇÃO DE AMS - ACIDENTE DO 
TRABALHO - garantia do benefício da AMS nos mesmos limites de 
ativos a dependentes de trabalhador vitima de acidente de trabalho fatal.

APOSENTADOS POR INVALIDEZ -  garantia da AMS a trabalhadores 
aposentados por invalidez durante a vigência deste acordo coletivo. Aos 
participantes da VALIA, observa-se o limite mensal de descontos de 20% 
do benefício pago pela VALIA.

POLISSONOGRAFIA (Estudo do sono) - autorização condicionada a 
aprovação de médico indicado pela empresa.

PREVENÇÃO AO ASSÉDIO MORAL - Deve ser utilizado Canal de 
Denúncias para qualquer violação do Código de Ética, assédio moral e 
sexual ou questões de qualquer outra natureza que representem ações 
impróprias ou prejudiciais aos trabalhadores. 

SEGURO DE VIDA - será integralmente pago pela empresa, sem 
qualquer desconto dos trabalhadores.

EMPRÉSTIMOS DE FÉRIAS - até 30 dias antes das férias o trabalhador 
pode  solicitar um empréstimo, nas seguintes condições:
Ÿ 40% para salários base até R$ 4.648,31;
Ÿ 20% para salários base superior a R$ 4.648,31;
Ÿ O desconto pode ser em nove parcelas após o retorno das férias ou 

em uma única parcela neste prazo de nove meses, definido pelo 
trabalhador.

Ÿ No caso de divisão das parcelas, novo empréstimo só pode ser 
solicitado em novo período;

Ÿ Férias podem ser parceladas em dois períodos (10/20 dias; 15/15 
dias, 20/10 dias), desde que solicitado com antecedência de 60 dias

Ÿ Trabalhador com mais de 50 anos pode parcelar férias desde que 
apresente Atestado de Saúde Ocupacional (apto) com 12 meses de 
antecedência das férias, formulário com requerimento à Medicina do 
Trabalho julgando-o apto ao parcelamento.

ATESTADO MÉDICO - comunicar em 48 horas afastamento por doença 
e apresentar atestado para exame de médico da empresa ou autorizado 
por ela.  Não serão anotados na carteira profissional afastamentos não 
superiores  a 15 dias. 

AUXÍLIO FUNERAL - pagamento do valor de R$ 3.259,29 por funerais 
de trabalhador ou dependente legal inscrito na AMS.

CRECHE / MATERNAL - o reembolso creche/maternal nas seguintes 

condições:
Ÿ 100%  no atendimento a filho até o 36º mês de vida;
Ÿ 60% no atendimento a filho, do 37º ao 72º mês de vida, limitado a R$ 

327,22.
Ÿ Mantida a extensão ao trabalhador divorciado, separado ou pai-

solteiro com a guarda judicial dos filhos; 
Ÿ continua sendo estendido nas mesmas condições ao trabalhador 

viúvo, divorciado, separado ou pai-solteiro que tenha guarda dos 
filhos por decisão judicial, bem como ao empregado viúvo. 

ALEITAMENTO MATERNO - amamentar o próprio filho até seis meses 
de idade, em dois intervalos diários de 30 (trinta) 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. Profissional credenciado da AMS pode avaliar e estender prazo 
de aleitamento se a saúde do filho assim exigir. 

REEMBOLSO EDUCACIONAL 
Ÿ  90% para cursos de nível médio
Ÿ  85% para cursos de ensino superior exclusivamente para trabalhado-

res com salário base de até  R$2.862,00 
Ÿ  benefício limitado a uma repetência do trabalhador.

PARTICIPAÇÃO EM PROVAS -  analise  dos pedidos de mudança na 
escala de trabalhadores em escala revezamento para participem de 
provas em cursos regulares, desde que solicitado com no mínimo 48 
horas de antecedência, ou exames de vestibular, devendo comunicar 
com sete dias de antecedência.

REEMBOLSO DE CURSO SUPLETIVO - reembolso de matrícula e 
mensalidades de cursos e supletivos de ensino fundamental e médio.  

COMPENSAÇÃO DOS DIAS ÚTEIS/FERIADOS - A empresa poderá 
compensar os dias úteis imediatamente anteriores ou posteriores a 
feriados oficiais, mediante a prorrogação de jornada de trabalho em dias 
antecedentes ou subseqüentes aos dias compensados, a fim de evitar o 
trabalho normal  nestes dias.

ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA -  Caracterizado em parecer o 
recebimento de "auxílio-doença", a empresa, através da VALIA, 
providenciará o adiantamento dos respectivos valores a partir da folha de 
pagamento do mês da emissão do citado parecer. Com o recebimento do 
benefício do INSS, o trabalhador deverá quitar os valores adiantados.

TURNO DE REVEZAMENTO / 6 HORAS - manutenção do pagamento 
em dobro ou compensação com folga para jornada em feriado de 
trabalhadores em regimes de turnos ininterruptos de revezamento em 
escala de seis horas diárias.  Carga horária a ser considerada de 36 
horas semanais. A empresa pode exigir o cumprimento de horas para 
completar 36 horas, computando o tempo de deslocamento entre o 
registro de ponto e o posto de trabalho, tempo gasto em treinamento e 
reuniões. Fixa-se o máximo de duas horas de compensação por mês, 
sendo pagas como horas normais. A compensação intersemanal fica 
admitida no prazo máximo de 30 dias.

SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO - A empresa dará 
cumprimento às normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, 
visando reduzir os efeitos dos eventuais agentes insalubres ou 
periculosos através de medidas de proteção coletiva, fiscalização 
rigorosa de uso de EPIs, campanhas conscientizadoras, exames 
complementares (câncer de mama e de próstata, doenças coronarianas) 
durante exames periódicos, informações gerais sobre as CIPAs aos 
sindicatos, copias de CATs (Comunicação de Acidente de Trabalho) para 
os sindicatos, copias aos sindicatos do PPRA, PCMSO, PGR, PAM e 
PCE, resguardando  documentos de caráter pessoal do trabalhador, que 
possam violar a sua intimidade e vida privada, como AIDS e câncer, 
direito de recusa de atividade que ofereça risco.

LICENÇA A MÃE DE FILHO ADOTIVO -  licença maternidade de 120 
dias  à trabalhadora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de 
adoção de criança. 

TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA DA GESTANTE - garantir a transferë-
ncia provisória de setor de trabalho ou função à trabalhadora gestante, 
quando as condições de saúde exigirem e comprovadas por laudo 
médico do trabalho da empresa.

VALE CULTURA - concessão mensal de R$ 50,00 a titulo de "Vale 
Cultura" (Lei 12.761). Benefício será implementado em até 120 dias, 
retroativo a 1º de novembro 2013. 

REAJUSTE SALARIAL - 6% em 1º de novembro 2013 e 5,4%, em 1º de 
novembro 2014.

PISO SALARIAL -  Reajustado para R$ 1.325,00 e de R$ 1.396,55, em 
novembro de 2014 

REAJUSTES SEMESTRAIS - até 1,5% por semestre, limitados a 4% em 
dois anos. O reajuste será definido por uma média de "Geração de Caixa" 
(diferença entre as receitas e os gastos para manter as unidades em 
operação, excluídas as despesas financeiras e investimentos de capital) 
, medida sempre nos quatro anos anteriores. Esta média será divulgada 
semestralmente. Nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, a média dos 
primeiros semestres foi de US$ 5,903 bilhões e, dos segundos 
semestres, de US$ 7,346 bilhões. O gatilho para reajustar os salários 
considera o percentual de variação acima desta média, conforme a 
tabela ao lado:

ABONOS - pagamento de R$ 700,00 em novembro 2013 e mais R$ 
700,00 em  1º de novembro 2014.

BÔNUS PELO ACORDO DE DOIS ANOS - 
pagamento de R$ 1.400,00 dividido em duas 
parcelas de R$ 700,00, a primeira em 
novembro 2013 e, a segunda, em 1º de 
novembro 2014.

CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CONVÊNIO - 
12 (doze) créditos mensais de R$ 570,00 . 
Em novembro 2013, este crédito no cartão 
alimentação será de R$ 1.140,00. A partir de 
novembro/2014 a outubro/2015, este valor 
será corrigido para R$ 620,00. No dia 1º de 
novembro/2014 o crédito do cartão será, 
excepcionalmente, de R$ 1.240,00. O 
trabalhador tem participação de 5% no custo 
do benefício.

ADICIONAL NOTURNO  - Percentuais a 
serem aplicados:

Ÿ 65% - Horário entre 22 horas e 5 horas;
Ÿ 20% - horário segundo CLT (artigo 73);
Ÿ 45% - pagamento dos 7'30" (sete minutos e trinta segundos) de cada 

60 minutos noturnos trabalhados;
Ÿ 42h30 - jornada máxima semanal em jornadas fixas

HORAS EXTRAS - percentuais a serem aplicados nas horas extras:
Ÿ 50% nas duas primeiras horas trabalhadas;
Ÿ 110% a partir da terceira horaextra;
Ÿ 120% nas horas extras trabalhadas em dia de repouso semanal, 

feriado, ou dia que não seja de expediente normal do empregado 
(sábado, para o pessoal de horário administrativo, ou dia de folga, 
para o pessoal em rodízio);

Ÿ Garantia de pagamento de três horas extras para trabalhadores 
convocados em sua residência para horário não contiguo de seu 
horário normal

ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO - 
Ÿ adiantamento de 50% do 13º salário nas férias; 
Ÿ pagamento em novembro da diferença entre o já pago e o limite de 

50% do 13º;
Ÿ  pagamento em dezembro da parcela final do 13º salário

GARANTIA DE EMPREGO OU SALÁRIO
Ÿ 120 dias após a licença maternidade às trabalhadoras gestantes ou 

por adoção;
Ÿ 60 dias aos trabalhadores que após o nascimento de filho

ASSISTÊNCIA MÉDICA SUPLETIVA - Reembolso de 40% de despesas 
do tratamento psicológico e psicoterápico, com os limites semestrais por 
beneficiário de R$ 1.340,27 em tratamento clínico e de R$ 2.680,54 em 
casos de internação.

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS OU 
ÓCULOS - Reembolso de 50% (com limite anual de R$ 286,33 por 
beneficiário da AMS) nas despesas com lentes corretivas.

TRATAMENTO DE DIABETES - Reembolso de 50% (limite mensal por 
beneficiário de R$ 169,05) nas despesas com material descartável para 
controle de glicemia (diabetes). 

DESPESAS COM VACINAS
A empresa reembolsará 40% (quarenta por cento) das despesas com 
vacinas utilizadas para prevenção de doenças infecto-contagiosas, 
devidamente registradas no Ministério da Saúde, limitado o reembolso 
ao valor específico de R$ 245,20 (duzentos e quarenta e cinco reais e 
vinte centavos), por vacina, por beneficiário da AMS.  

REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - em grande risco, reembolso 
de 70%. Para tratamento odontológico, reembolso de 50%, consideran-
do a tabela da Associação Brasileira de Odontologia. Extensão a toda a 
arcada dentária do benefício para os implantes dentários.

TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO - reembolso de 40% com 
despesas, até o limite de R$ 750,85 por semestre, por beneficiário da 
AMS.
DEPENDENTE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) - reembolso de 
90% das despesas comprovadas por laudos de instituições médicas, 
com limite de R$ 1.851,71  mensais, por dependente.

TERAPIA OCUPACIONAL - reembolso de despesas com terapia 
ocupacional para recuperar de acidente e para dependentes com 
necessidades especiais. Tratamentos devem ser justificados por 
profissional credenciado pela AMS.  

MAMOGRAFIA DIGITAL - Reembolso de despesa justificada por 
profissional credenciado pela AMS e aprovado pela empresa.

REGIME DE CREDENCIAMENTO 
Alto Risco (internações)  -99% de participação da empresa e de, no 
máximo, três vezes o salário base do trabalhador.
Baixo Risco - 65% de participação da empresa e de 85% no caso de 
despesas de trabalhadores com salário até R$ 2.862,00.

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - A empresa participará em 65% no 
regime de credenciamento.
85% de participação da empresa para trabalhadores com salários até R$ 
2.862,00, nas seguintes especialidades: a) clínica geral odontológica; b) 
odontopediatria; c) endodontia; d) periodontia; e) radiologia oral; f) 
cirurgia oral, e, g) ortodontia. A empresa manterá o credenciamento de 
dentistas com especialidade em implante dentário.

TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS - custeio de 99% das despesas 
hospitalares  de doador externo, para doações de órgão a trabalhador ou 
seu dependente, cessando com a alta hospitalar.  

TRATAMENTOS / DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS -  cobertura de 
85% despesas com litotripsia extracorpórea e ultra-sônica (tratamento 
de cálculo renal), tomografia computadorizada, hemodinâmica, 
ressonância magnética. Cobertura de 99%, se o exame for em regime de 
internação hospitalar. Cobertura de 99% por quimioterapia e radiotera-
pia, no tratamento de câncer, e hemodiálise.

TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO - 
Ÿ regime ambulatorial: 65% para  credenciamento e de 85% para 

trabalhadores com salários até R$ 2.862,00 
Ÿ regime de internação: 99% do custo

DESPESAS COM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO - manutenção do 
credenciamento  de médicos e instituições especializadas em tratamen-
tos.
T  - credenciamento RATAMENTO PSICOLÓGICO / PSIQUIÁTRICO
com os seguintes limites de participação semestrais:
Ÿ R$ 1.340,27, no tratamento clínico, por beneficiário; 
Ÿ R$ 2.680,54, no tratamento em regime de internação, por beneficiá-

rio.

DESPESAS EM LOCALIDADES SEM PROFISSIONAIS E/OU 
ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS - será reembolsado o valor 
que for maior entre o regime de livre escolha no ACT ou os valores 
praticados em tabela de credenciamento.

Sindicato exige da Vale  medida urgente 
para o problema do relógio de ponto 



O Metabase Carajás 
participou com demais entida-
des do “Grupo Renovação” de 
reunião com o setor de 
Relações Trabalhistas da Vale, 
quando cobramos da empresa 
solução para dois grandes 
problemas que afligem os 
trabalhadores em todo o País.

Solicitamos à empresa a 
mudança no critério de reem-
bolso para medicamentos 
utilizados pelos trabalhadores e 
dependentes. Na lista que 
credenciados tem da Vale para 
fornecimento de remédios 
ficam excluídos muitos receita-
dos de uso continuado para 
tratamento diversos. Em conse-
quência disto, temos grande 
dificuldade para adquirir deter-
minados remédios, até mesmo 
para tratamentos estimulados 
pela própria empresa, como, 
por exemplo, contra tabagismo 
e dependência alcóolica ou 

química. Nesta reunião com 
a empresa solicitamos que seja 
revisto o critério para superar as 
dificuldades enfrentadas nas 
compras em credenciados.

TRANSPORTE
Outro grande problema 

citado pelos dirigentes de todos 
os sindicatos dizem respeito a 

erros na logística de transportes 
de trabalhadores, provocando 
grandes atrasos, deixando-os 
muito tempo na espera, sobre-
tudo de baldeações para minas. 

A empresa programou 
reunião para responder tais 
questões ainda em novembro, 
em nova reunião com os 
sindicatos.

Macarrão reunido com sindicatos e a Vale em Belo Horizonte

J
á começam a aparecer 
pipocando em várias 
b a s e s  d e  t r a b a -

lhadores na Vale a velha tática 
da empresa de falar em crise no 
País, com grave redução na 
atividade econômica.  Os 
recentes número divulgados 
ressuscitam a perspectiva de 
um novo “pibinho”, o que vai 
implicar em um baixo índice de 
reajuste do salário mínimo, que 
perde assim a recente tendên-
cia de ganhos reais e maior por 
de compra.

Na Vale, apesar de oscila-
ções positivas que recuperaram 

o dólar, moeda na qual a empre-
sa faz seus contratos, é brandi-
do como um verdadeiro “chico-
te” as quedas no preço da 
tonelada de minério, que 
descambou de um “pico” de 
US$ 180 para R$ 79.

Do nosso lado, avisamos 
antecipadamente que não 
iremos nos dobrar, em mobiliza-
ção nacional, a qualquer artifício 
da empresa em descontar no 
lombo dos trabalhadores quais-
quer resultados não esperados 
nos contratos de venda da 
empresa. Continuamos a bater 
todos os recordes, tivemos um 

primeiro semestre com  resulta-
dos extraordinários na produção 
e também na contenção de 
custos, que até nos permitiram 
um gatilho salarial de 1,5% 
recentemente.

Os trabalhadores devem 
estar preparados para esta 
intensa mobilização para defen-
dermos salários com ganhos 
reais e premiação justa pelo 
alcance das extraordinárias e 
sofridas metas de produção.

Com a gente não tem crise! 
Trabalhamos cada vez mais e 
queremos nossos direitos 
respeitados.

TRATAMENTO DE SAÚDE/CÔNJUGE - A empresa considerará o 
cônjuge e, nos termos de seu regulamento, o (a) companheiro (a), 
inclusive do mesmo sexo, como dependente do empregado para efeitos 
de assistência médica supletiva.

MEDICAMENTOS GENÉRICOS - cobertura de 70% do custo de 
medicamentos e seus genéricos para trabalhadores com salário até R$ 
2.862,00.  Cobertura de 60% para medicamentos especiais, não 
comercializados em farmácias, inclusive no tratamento da AIDS.

AIDS - cobertura integral de exames para detecção do vírus para 
trabalhadores que solicitarem ao médico da empresa.

MEDICAMENTOS PARA ACIDENTADOS DO TRABALHO E 
DOENÇAS PROFISSIONAIS - manutenção do fornecimento de 

medicamentos para acidentados do trabalho 
e portadores de doenças profissionais, a 
critério de seu corpo médico.

ASSISTÊNCIA MÉDICA SUPLETIVA / 
DESCONTO DO DÉBITO - 10% como limite 
máximo mensal do salário base do 
trabalhador para desconto de utilização da 
AMS.

ANISTIA DOS DÉBITOS PÓS ÓBITO - 
compromisso de anistiar os débitos de AMS 
pendentes do empregado que vier a falecer.

O P E R A Ç Ã O  C O R R E Ç Ã O  D E  
MIOPIA/ASTIGMATISMO - autorização por 
médico indicado pela empresa para 
cirurgias refrativas (miopia e astigmatismo). 

MANUTENÇÃO DE AMS - ACIDENTE DO 
TRABALHO - garantia do benefício da AMS nos mesmos limites de 
ativos a dependentes de trabalhador vitima de acidente de trabalho fatal.

APOSENTADOS POR INVALIDEZ -  garantia da AMS a trabalhadores 
aposentados por invalidez durante a vigência deste acordo coletivo. Aos 
participantes da VALIA, observa-se o limite mensal de descontos de 20% 
do benefício pago pela VALIA.

POLISSONOGRAFIA (Estudo do sono) - autorização condicionada a 
aprovação de médico indicado pela empresa.

PREVENÇÃO AO ASSÉDIO MORAL - Deve ser utilizado Canal de 
Denúncias para qualquer violação do Código de Ética, assédio moral e 
sexual ou questões de qualquer outra natureza que representem ações 
impróprias ou prejudiciais aos trabalhadores. 

SEGURO DE VIDA - será integralmente pago pela empresa, sem 
qualquer desconto dos trabalhadores.

EMPRÉSTIMOS DE FÉRIAS - até 30 dias antes das férias o trabalhador 
pode  solicitar um empréstimo, nas seguintes condições:
Ÿ 40% para salários base até R$ 4.648,31;
Ÿ 20% para salários base superior a R$ 4.648,31;
Ÿ O desconto pode ser em nove parcelas após o retorno das férias ou 

em uma única parcela neste prazo de nove meses, definido pelo 
trabalhador.

Ÿ No caso de divisão das parcelas, novo empréstimo só pode ser 
solicitado em novo período;

Ÿ Férias podem ser parceladas em dois períodos (10/20 dias; 15/15 
dias, 20/10 dias), desde que solicitado com antecedência de 60 dias

Ÿ Trabalhador com mais de 50 anos pode parcelar férias desde que 
apresente Atestado de Saúde Ocupacional (apto) com 12 meses de 
antecedência das férias, formulário com requerimento à Medicina do 
Trabalho julgando-o apto ao parcelamento.

ATESTADO MÉDICO - comunicar em 48 horas afastamento por doença 
e apresentar atestado para exame de médico da empresa ou autorizado 
por ela.  Não serão anotados na carteira profissional afastamentos não 
superiores  a 15 dias. 

AUXÍLIO FUNERAL - pagamento do valor de R$ 3.259,29 por funerais 
de trabalhador ou dependente legal inscrito na AMS.

CRECHE / MATERNAL - o reembolso creche/maternal nas seguintes 

condições:
Ÿ 100%  no atendimento a filho até o 36º mês de vida;
Ÿ 60% no atendimento a filho, do 37º ao 72º mês de vida, limitado a R$ 

327,22.
Ÿ Mantida a extensão ao trabalhador divorciado, separado ou pai-

solteiro com a guarda judicial dos filhos; 
Ÿ continua sendo estendido nas mesmas condições ao trabalhador 

viúvo, divorciado, separado ou pai-solteiro que tenha guarda dos 
filhos por decisão judicial, bem como ao empregado viúvo. 

ALEITAMENTO MATERNO - amamentar o próprio filho até seis meses 
de idade, em dois intervalos diários de 30 (trinta) 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. Profissional credenciado da AMS pode avaliar e estender prazo 
de aleitamento se a saúde do filho assim exigir. 

REEMBOLSO EDUCACIONAL 
Ÿ  90% para cursos de nível médio
Ÿ  85% para cursos de ensino superior exclusivamente para trabalhado-

res com salário base de até  R$2.862,00 
Ÿ  benefício limitado a uma repetência do trabalhador.

PARTICIPAÇÃO EM PROVAS -  analise  dos pedidos de mudança na 
escala de trabalhadores em escala revezamento para participem de 
provas em cursos regulares, desde que solicitado com no mínimo 48 
horas de antecedência, ou exames de vestibular, devendo comunicar 
com sete dias de antecedência.

REEMBOLSO DE CURSO SUPLETIVO - reembolso de matrícula e 
mensalidades de cursos e supletivos de ensino fundamental e médio.  

COMPENSAÇÃO DOS DIAS ÚTEIS/FERIADOS - A empresa poderá 
compensar os dias úteis imediatamente anteriores ou posteriores a 
feriados oficiais, mediante a prorrogação de jornada de trabalho em dias 
antecedentes ou subseqüentes aos dias compensados, a fim de evitar o 
trabalho normal  nestes dias.

ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA -  Caracterizado em parecer o 
recebimento de "auxílio-doença", a empresa, através da VALIA, 
providenciará o adiantamento dos respectivos valores a partir da folha de 
pagamento do mês da emissão do citado parecer. Com o recebimento do 
benefício do INSS, o trabalhador deverá quitar os valores adiantados.

TURNO DE REVEZAMENTO / 6 HORAS - manutenção do pagamento 
em dobro ou compensação com folga para jornada em feriado de 
trabalhadores em regimes de turnos ininterruptos de revezamento em 
escala de seis horas diárias.  Carga horária a ser considerada de 36 
horas semanais. A empresa pode exigir o cumprimento de horas para 
completar 36 horas, computando o tempo de deslocamento entre o 
registro de ponto e o posto de trabalho, tempo gasto em treinamento e 
reuniões. Fixa-se o máximo de duas horas de compensação por mês, 
sendo pagas como horas normais. A compensação intersemanal fica 
admitida no prazo máximo de 30 dias.

SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO - A empresa dará 
cumprimento às normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, 
visando reduzir os efeitos dos eventuais agentes insalubres ou 
periculosos através de medidas de proteção coletiva, fiscalização 
rigorosa de uso de EPIs, campanhas conscientizadoras, exames 
complementares (câncer de mama e de próstata, doenças coronarianas) 
durante exames periódicos, informações gerais sobre as CIPAs aos 
sindicatos, copias de CATs (Comunicação de Acidente de Trabalho) para 
os sindicatos, copias aos sindicatos do PPRA, PCMSO, PGR, PAM e 
PCE, resguardando  documentos de caráter pessoal do trabalhador, que 
possam violar a sua intimidade e vida privada, como AIDS e câncer, 
direito de recusa de atividade que ofereça risco.

LICENÇA A MÃE DE FILHO ADOTIVO -  licença maternidade de 120 
dias  à trabalhadora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de 
adoção de criança. 

TRANSFERÊNCIA PROVISÓRIA DA GESTANTE - garantir a transferë-
ncia provisória de setor de trabalho ou função à trabalhadora gestante, 
quando as condições de saúde exigirem e comprovadas por laudo 
médico do trabalho da empresa.

VALE CULTURA - concessão mensal de R$ 50,00 a titulo de "Vale 
Cultura" (Lei 12.761). Benefício será implementado em até 120 dias, 
retroativo a 1º de novembro 2013. 

REAJUSTE SALARIAL - 6% em 1º de novembro 2013 e 5,4%, em 1º de 
novembro 2014.

PISO SALARIAL -  Reajustado para R$ 1.325,00 e de R$ 1.396,55, em 
novembro de 2014 

REAJUSTES SEMESTRAIS - até 1,5% por semestre, limitados a 4% em 
dois anos. O reajuste será definido por uma média de "Geração de Caixa" 
(diferença entre as receitas e os gastos para manter as unidades em 
operação, excluídas as despesas financeiras e investimentos de capital) 
, medida sempre nos quatro anos anteriores. Esta média será divulgada 
semestralmente. Nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, a média dos 
primeiros semestres foi de US$ 5,903 bilhões e, dos segundos 
semestres, de US$ 7,346 bilhões. O gatilho para reajustar os salários 
considera o percentual de variação acima desta média, conforme a 
tabela ao lado:

ABONOS - pagamento de R$ 700,00 em novembro 2013 e mais R$ 
700,00 em  1º de novembro 2014.

BÔNUS PELO ACORDO DE DOIS ANOS - 
pagamento de R$ 1.400,00 dividido em duas 
parcelas de R$ 700,00, a primeira em 
novembro 2013 e, a segunda, em 1º de 
novembro 2014.

CARTÃO ALIMENTAÇÃO - CONVÊNIO - 
12 (doze) créditos mensais de R$ 570,00 . 
Em novembro 2013, este crédito no cartão 
alimentação será de R$ 1.140,00. A partir de 
novembro/2014 a outubro/2015, este valor 
será corrigido para R$ 620,00. No dia 1º de 
novembro/2014 o crédito do cartão será, 
excepcionalmente, de R$ 1.240,00. O 
trabalhador tem participação de 5% no custo 
do benefício.

ADICIONAL NOTURNO  - Percentuais a 
serem aplicados:

Ÿ 65% - Horário entre 22 horas e 5 horas;
Ÿ 20% - horário segundo CLT (artigo 73);
Ÿ 45% - pagamento dos 7'30" (sete minutos e trinta segundos) de cada 

60 minutos noturnos trabalhados;
Ÿ 42h30 - jornada máxima semanal em jornadas fixas

HORAS EXTRAS - percentuais a serem aplicados nas horas extras:
Ÿ 50% nas duas primeiras horas trabalhadas;
Ÿ 110% a partir da terceira horaextra;
Ÿ 120% nas horas extras trabalhadas em dia de repouso semanal, 

feriado, ou dia que não seja de expediente normal do empregado 
(sábado, para o pessoal de horário administrativo, ou dia de folga, 
para o pessoal em rodízio);

Ÿ Garantia de pagamento de três horas extras para trabalhadores 
convocados em sua residência para horário não contiguo de seu 
horário normal

ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO - 
Ÿ adiantamento de 50% do 13º salário nas férias; 
Ÿ pagamento em novembro da diferença entre o já pago e o limite de 

50% do 13º;
Ÿ  pagamento em dezembro da parcela final do 13º salário

GARANTIA DE EMPREGO OU SALÁRIO
Ÿ 120 dias após a licença maternidade às trabalhadoras gestantes ou 

por adoção;
Ÿ 60 dias aos trabalhadores que após o nascimento de filho

ASSISTÊNCIA MÉDICA SUPLETIVA - Reembolso de 40% de despesas 
do tratamento psicológico e psicoterápico, com os limites semestrais por 
beneficiário de R$ 1.340,27 em tratamento clínico e de R$ 2.680,54 em 
casos de internação.

DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LENTES CORRETIVAS OU 
ÓCULOS - Reembolso de 50% (com limite anual de R$ 286,33 por 
beneficiário da AMS) nas despesas com lentes corretivas.

TRATAMENTO DE DIABETES - Reembolso de 50% (limite mensal por 
beneficiário de R$ 169,05) nas despesas com material descartável para 
controle de glicemia (diabetes). 

DESPESAS COM VACINAS
A empresa reembolsará 40% (quarenta por cento) das despesas com 
vacinas utilizadas para prevenção de doenças infecto-contagiosas, 
devidamente registradas no Ministério da Saúde, limitado o reembolso 
ao valor específico de R$ 245,20 (duzentos e quarenta e cinco reais e 
vinte centavos), por vacina, por beneficiário da AMS.  

REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - em grande risco, reembolso 
de 70%. Para tratamento odontológico, reembolso de 50%, consideran-
do a tabela da Associação Brasileira de Odontologia. Extensão a toda a 
arcada dentária do benefício para os implantes dentários.

TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO - reembolso de 40% com 
despesas, até o limite de R$ 750,85 por semestre, por beneficiário da 
AMS.
DEPENDENTE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD) - reembolso de 
90% das despesas comprovadas por laudos de instituições médicas, 
com limite de R$ 1.851,71  mensais, por dependente.

TERAPIA OCUPACIONAL - reembolso de despesas com terapia 
ocupacional para recuperar de acidente e para dependentes com 
necessidades especiais. Tratamentos devem ser justificados por 
profissional credenciado pela AMS.  

MAMOGRAFIA DIGITAL - Reembolso de despesa justificada por 
profissional credenciado pela AMS e aprovado pela empresa.

REGIME DE CREDENCIAMENTO 
Alto Risco (internações)  -99% de participação da empresa e de, no 
máximo, três vezes o salário base do trabalhador.
Baixo Risco - 65% de participação da empresa e de 85% no caso de 
despesas de trabalhadores com salário até R$ 2.862,00.

ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO - A empresa participará em 65% no 
regime de credenciamento.
85% de participação da empresa para trabalhadores com salários até R$ 
2.862,00, nas seguintes especialidades: a) clínica geral odontológica; b) 
odontopediatria; c) endodontia; d) periodontia; e) radiologia oral; f) 
cirurgia oral, e, g) ortodontia. A empresa manterá o credenciamento de 
dentistas com especialidade em implante dentário.

TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS - custeio de 99% das despesas 
hospitalares  de doador externo, para doações de órgão a trabalhador ou 
seu dependente, cessando com a alta hospitalar.  

TRATAMENTOS / DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS -  cobertura de 
85% despesas com litotripsia extracorpórea e ultra-sônica (tratamento 
de cálculo renal), tomografia computadorizada, hemodinâmica, 
ressonância magnética. Cobertura de 99%, se o exame for em regime de 
internação hospitalar. Cobertura de 99% por quimioterapia e radiotera-
pia, no tratamento de câncer, e hemodiálise.

TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO - 
Ÿ regime ambulatorial: 65% para  credenciamento e de 85% para 

trabalhadores com salários até R$ 2.862,00 
Ÿ regime de internação: 99% do custo

DESPESAS COM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO - manutenção do 
credenciamento  de médicos e instituições especializadas em tratamen-
tos.
T  - credenciamento RATAMENTO PSICOLÓGICO / PSIQUIÁTRICO
com os seguintes limites de participação semestrais:
Ÿ R$ 1.340,27, no tratamento clínico, por beneficiário; 
Ÿ R$ 2.680,54, no tratamento em regime de internação, por beneficiá-

rio.

DESPESAS EM LOCALIDADES SEM PROFISSIONAIS E/OU 
ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS - será reembolsado o valor 
que for maior entre o regime de livre escolha no ACT ou os valores 
praticados em tabela de credenciamento.

Sindicato exige da Vale  medida urgente 
para o problema do relógio de ponto 


