
 

SCS - Quadra 1 - Bloco I - 6º Andar - Edifício Central - Asa Sul - CEP 70304-900 - Brasília-DF – Tel.: (61) 3322-3931 
E-MAIL: PRESIDENCIA@CNTTL.ORG.BR 

 

OFÍCIO N.° 001/2022-SINDFER-ES-MG        Brasília-DF., 10 de janeiro de 2022 
 
 
 
Ao Companheiro Presidente 
Wagner Vasconcelos Xavier 
Sindicato dos Ferroviários do Espírito Santo e Minas Gerais – SINDFER-ES-MG 
VITÓRIA-ES 
 

 
ASSUNTO: OFÍCIO EM APOIO A REJEIÇÃO POR 
PARTE DOS TRABALHADORES DA BASE DO 
SINDFER-ES-MG SOBRE A PROPOSTA REFERENTE 
À PLR DE 2022, A SER PAGA SOMENTE EM 2023 
PELA VALE DO RIO DOCE 

  
 
 

  Companheiro Presidente, 
 
 
  A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística – 

CNTTL, representante dos Trabalhadores Empregados e Autônomos do Ramo de 

Transportes: Rodoviários, Portuários, Ferroviários, Metroviários, Sistema Viário, Taxista, 

Moto Taxista e Aéreos de todo o Brasil, VEM A PÚBLICO E SE SOLIDARIZA COM A 

DIREÇÃO do SINDFER-ES-MG em respeito à posição democraticamente deliberada da 

categoria, votando contra a minuta de acordo da PLR 2022. 

 

  Considerando que a proposta da Vale do Rio Doce referente à PLR de 

2022, a ser paga somente em 2023, proposta essa que mantém quase em sua 

totalidade os critérios do programa atual, ou seja, mantendo os 7 salários como teto e 

que o ápice fulminante da proposta que fez com que a Categoria dos Ferroviários da 

Base do SINDFER-ES-MG a rejeitasse, foi onde a direção do Sindfer, ficou 

extremamente preocupada, sobre a possibilidade do trabalhador ter uma redução de 5% 

do valor total da PLR caso venha a sofrer uma suspensão por parte da empresa. 
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Considerando que uma Empresa como a Vale do Rio Doce que teve 

registrou um lucro líquido de 3,886 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2021, um 

avanço de 34% em relação ao mesmo período de 2020. No terceiro trimestre de 2020, a 

Vale havia reportado um lucro de 2,908 bilhões de dólares. Em comparação com o 

segundo trimestre deste ano, no entanto, o lucro foi menor, com uma diferença de 3,7 

bilhões de dólares, devido, entre outros motivos, à redução do preço do minério de ferro. 

 

Considerando que A Vale foi afetada no ano passado tanto pelo impacto 

global da pandemia quanto pelas consequências da tragédia em Brumadinho, que 

deixou 270 mortos. Ainda assim, conseguiu fechar 2020 com lucro líquido de 4,881 

bilhões de dólares, após um prejuízo de 1,683 bilhão em 2019. 

 

Por fim como a Vale devolveu mais de 40 bilhões de reais aos acionistas no 

ano de 2021, tem a obrigação de tratar os seus Trabalhadores Ferroviários em 

igualdade na distribuição dos Lucros, pois são os Trabalhadores que estão à frente dos 

trabalhos no dia a dia, colocando a Empresa no patamar de qualidade e dando lucros 

exorbitantes, mesmo após tragédias anunciadas, como aconteceu em Mariana/MG.  

 

  Companheiro Presidente e Diretoria do SINDFER-ES-MG, esta Entidade se 

solidariza com a decisão da Categoria dos Ferroviários da Base do SINDFER-ES-MG e 

vamos continuar juntos Lutando pelos Direitos dos Trabalhadores dos Modais de 

Transportes deste imenso e rico Brasil! 

 
Saudações, 

 
 

Paulo João Estausia 
Presidente 

 
“A LUTA FAZ A LEI” E “JUNTOS SOMOS MAIS FORTES” 


