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Nossos empregados e seus familiares são o nosso bem
mais precioso. Temos o orgulho de contar com uma
equipe unida, motivada e que abraça os nossos desafios.
Acreditamos que as pessoas são a força do nosso
negócio e fazem a diferença para que nossos objetivos
e metas sejam alcançados. E, por isso, nos dedicamos
a desenvolver e reter os profissionais oferecendo
benefícios competitivos.
Este manual contempla os detalhes dos nossos
benefícios, planos e serviços exclusivos que você e sua
família têm a disposição como parte da nossa equipe.
Leia com atenção e consulte sempre que precisar.
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Os benefícios descritos neste Manual podem sofrer
alterações em decorrência de Acordos Coletivos.
Caso estes sofram alterações, prevalecerá o ACT.
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Empregadas na
Unidade de Ubu (ES)
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ALIMENTAÇÃO
A Samarco possui um Programa de Alimentação,
que ajuda o empregado em suas despesas
alimentícias e o benefício é concedido em três
modalidades:
Cartão Alimentação: a Samarco fornece a
todos os empregados ativos, mensalmente,
um crédito em cartão eletrônico, a título de
cartão-alimentação, para aquisição de gêneros
alimentícios.
O crédito é realizado sempre no último dia útil do
mês, referente ao mês seguinte. A participação do
empregado é de 2% do valor total creditado no
cartão, sendo o desconto efetuado em folha de
pagamento.
O valor do crédito é negociado em acordo coletivo.
O crédito atual é de R$ 767,00.
Cartão refeição: é oferecido um cartão eletrônico aos empregados e estagiários lotados
em localidades onde a Samarco não possui restaurante industrial. O valor creditado varia
de acordo com a quantidade de dias trabalhados. O crédito atual é de R$ 660,00.
A participação do empregado é de R$ 1,00, sendo o desconto efetuado em folha de
pagamento.
Restaurantes industriais: a Samarco mantém nas unidades restaurantes industriais
que fornecem refeições balanceadas. Os cardápios são elaborados por nutricionistas,
garantindo a qualidade da alimentação.
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Composição:
Desjejum: fornecimento gratuito de café,
leite e pão;
Almoço: fornecimento de refeição selfservice com porcionamento da proteína
(prato principal e opção) e da sobremesa.
Quem pode usar:
Empregados e estagiários da Samarco que
trabalham em horário administrativo e os
empregados em escala ininterrupta de
revezamento de turno. Aos empregados
que trabalham em escala de revezamento
ininterrupta de turno é oferecido o lanche.
Nas Unidades Industriais, para acessar o restaurante
é obrigatório o uso do crachá, que deverá ser
utilizado para o acesso, uma única vez por refeição.
O Empregado contribui com o valor de R$ 2,42
por refeição, cujo total da utilização mensal é
descontado em folha de pagamento.
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AMS ASSISTÊNCIA
MÉDICA
SUPLETIVA
A AMS é o sistema de Assistência Médica, Hospitalar,
Odontológico e farmacêutica, de autogestão, criado
pela Vale e oferecido pela Samarco aos seus
empregados e familiares.
A AMS possui cobertura nacional e duas formas de
atendimento: rede credenciada e livre escolha. Não
há custo mensal fixo, no entanto, gera coparticipação
para o empregado que só é paga quando utilizado.
O desconto mensal é limitado a 10% do salário
nominal. Todos os empregados são inscritos
automaticamente no plano. Para incluir os
dependentes, é necessário procurar a Gerência
de Serviços e RT (Administração de pessoal)
de sua unidade.
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Podem ser dependentes:
Cônjuge ou companheiro (a) do empregado, inclusive
do mesmo sexo, com quem conviva há mais de um ano.
Filhos e enteados do empregado, desde que:
a) sejam solteiros;
b) não possuam renda própria;
c) sejam menores de 22 anos (completos);
d) sejam menores de 25 anos (completos), mas
frequentem regularmente um curso universitário e vivam
comprovadamente sob sustento do empregado;
e) sejam considerados inválidos, tendo qualquer idade, e
vivam comprovadamente sob sustento do empregado;
Menores de 18 anos que vivam sob guarda do empregado e
comprovadamente sob o seu sustento, desde que solteiros e sem economia
própria.

Documentação necessária para inscrição de dependentes:
• Para o seu cônjuge: certidão de casamento, CPF e Cartão Nacional do SUS;
• Para o(a) seu(sua) companheiro(a): certidão de nascimento/casamento ou declaração
de união estável registrada em cartório, CPF e Cartão Nacional do SUS;
• Para seus filhos: certidão de nascimento, CPF e Cartão Nacional do SUS;
• Para seus enteados: certidão de nascimento, declaração do Imposto de Renda (IR) do
empregado, CPF e Cartão Nacional do SUS;
• Para menores sob sua guarda: certidão de nascimento, documento comprobatório da
guarda, CPF e Cartão Nacional do SUS;
• Para filhos ou enteados inválidos: certidão de nascimento, relatório médico,
validado pelo médico auditor do PASA, declaração de IR (somente para
enteados), CPF e Cartão Nacional do SUS.
CONTINUA
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ATENÇÃO! Mantenha seu cadastro atualizado.
• Somente poderão ser inscritos companheiros de
empregados solteiros, separados judicialmente,
divorciados ou viúvos.
• Ao completar 22 anos, seu filho perde
automaticamente o direito ao plano. Para
garantir a continuidade da assistência à saúde, é
necessário que seu (sua) filho (a):
- Esteja frequentando regularmente um curso
de graduação
- Seja solteiro e não possua fonte de renda própria.

Você deverá procurar a Gerência de Serviços e Relações do Trabalho antes
que ele complete essa idade e entregar os documentos que comprovem a
matrícula em uma instituição de ensino superior.

• Caso o empregado não informe o CPF do dependente, terá o atendimento
na assistência médica suspensa e as despesas realizadas anteriormente não
serão apresentadas no Informe para fins de declaração do imposto de renda.
• Em caso de divórcio ou de distrato de união estável, o cônjuge ou
companheiro não pode continuar no plano.
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FORMAS DE ATENDIMENTO
REDE CREDENCIADA
A Rede Credenciada é composta por profissionais de saúde, clínicas,
hospitais e laboratórios de referência no mercado. O beneficiário
usa o credenciamento quando escolhe os serviços de profissionais e
instituições de saúde credenciados pela AMS/Vale.
Consulte a lista de profissionais/Instituições credenciados
disponível:
• No portal da AMS (www.portalams.com.br);
• No app Saúde AMS;
• Por meio da central 24 horas (0800 722 0183).

	Dica. Sempre entre em contato com o Credenciado para
marcar o exame ou consulta com antecedência. Para
exames e tratamento seriados (fisioterapia, fonoaudiologia,
psicoterapia), necessário apresentar um pedido médico
com justificativa e o próprio beneficiário pode solicitar a
autorização com antecedência mínima de 48 horas, no app
Saúde AMS.
	A solicitação antecipada evita transtornos como sistema fora
do ar e fila de espera. Se, por alguma razão, você não puder
comparecer à consulta ou ao exame no horário marcado,
não deixe de telefonar avisando. Assim, o horário não fica
reservado e você não prejudica outras pessoas.
	Para utilizar os serviços da AMS, você precisa apresentar o
cartão AMS (disponível no portal saúde AMS ou no App) e um
documento com foto.
CONTINUA
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Atenção:
Sempre que utilizar os serviços de determinado médico, dentista, laboratório ou hospital
credenciado da AMS, exija que o comprovante da prestação de serviço seja preenchido,
discriminando o atendimento prestado. O comprovante de prestação de serviço é o
documento que autoriza o credenciamento a cobrar da AMS o serviço prestado. Caso
não esteja adequadamente preenchido, não pode ser assinado, pois sua assinatura
ratifica que todos os procedimentos contidos no comprovante foram executados. Você
somente poderá assinar o comprovante em branco em caso de internações ou em caso
de atendimento de emergência, pois todas as contas hospitalares são analisadas pelos
auditores do PASA.

LIVRE ESCOLHA
Nesta forma de atendimento, o beneficiário procura um médico, um dentista ou uma
Instituição que não seja credenciado(a), efetua o pagamento das despesas realizadas e
solicita o reembolso no portal Saúde AMS ou no app.
Além de todos os serviços cobertos no credenciamento, na opção Livre Escolha, também
são reembolsáveis os seguintes procedimentos:
• Próteses auditivas;
• Óculos e/ou lentes corretivas;
• Compra ou aluguel de material ortopédico;
• Tratamentos para dependentes com deficiência*, realizados por profissionais e entidades
legalmente habilitados.

CONTINUA
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Dica:
Para o reembolso de alguns procedimentos, além do recibo ou nota fiscal também são
exigidos outros documentos:
Exames: solicitação do exame assinada pelo médico.
Fonoaudiólogo: requisição do médico ou ortodontista, fundamentada na patologia principal
e relatório do fonoaudiólogo com previsão de duração do tratamento.
Psicoterapia: relatório do psicólogo com previsão de duração do tratamento.
Óculos e lentes corretivas: Cópia da receita médica e da nota fiscal, contendo o valor
discriminado da armação e/ou lente. A receita médica tem validade de 90 dias.
Vacinas*: solicitação médica/nota fiscal.
Fisioterapia/terapia ocupacional/acupuntura: relatório médico indicando a necessidade
do tratamento. O reembolso de acupuntura é realizado somente se for realizada por
profissional médico.
Aluguel ou compra de cadeira de rodas, camas especiais e muletas: solicitação médica.
Tratamento odontológico**: orçamento e detalhamento do serviço executado, com valores
individualizados, além de radiografias iniciais, finais e fotos.

* Consulte a rede credenciada para aplicação de vacinas em MG e no ES.
** Consulte a Central 24 horas e confira a documentação necessária antes de solicitar o reembolso.

A documentação apresentada para o reembolso é avaliada pelo PASA e caso exista alguma
pendência e/ou inconsistência não será processada. Acompanhe o status das solicitações.
Para fins de reembolso, será considerada a data da entrega da documentação completa.
Os reembolsos são realizados na folha de pagamento. Verifique a data de liberação
informada pelo PASA e consulte na FOPAG (poderá ocorrer pequenas variações, devido as
diferentes datas de pagamento das empresas do grupo Vale).
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CLASSIFICAÇÃO DOS ATENDIMENTOS
Ambulatorial (pequeno risco): são atendimentos sem necessidade de internação, tais como:
consultas, exames laboratoriais, fisioterapia, cirurgia para correção de miopia e astigmatismo
(condicionado a indicação e aprovação médica), tratamento psicológico e psicoterápico,
tratamento fonoaudiológico e vacinas infectocontagiosas.
Internação (grande risco): são procedimentos que exigem internação hospitalar, ou seja, casos
em que o paciente precisa pernoitar no hospital. A cobertura é realizada em apartamento padrão
com direito a acompanhante.
Cobertura: internações cirúrgicas; diárias e taxas hospitalares; honorários médicos; exames
complementares; transplante de órgãos; cirurgia plástica reparadora; tratamento para
dependência química e Internação psiquiátrica.
Em caso de emergência, procure o hospital credenciado da AMS, que prestará o primeiro
atendimento e solicitará autorização online.
Em caso de internação programada (não emergencial), solicite ao médico o pedido contendo:
• Nome do hospital;
• Código da tabela TUSS;
• Justificativa;
• Data e período estimado de internação.
Leve a solicitação médica (guia de solicitação de internação) diretamente ao hospital
credenciado para que solicitem a autorização online. Somente agende a cirurgia após a liberação
do procedimento que poderá ocorrer em até 21 dias uteis.
Importante:
O paciente internado tem direito a um acompanhante no quarto, com despesas cobertas
pela AMS, exceto as de telefone e frigobar. A AMS reembolsa 70% das despesas com
alimentação do acompanhante. O empregado deverá apresentar a nota fiscal com o valor
discriminado da despesa com alimentação. Caso o paciente seja internado em UTI
ou CTI, a AMS não cobrirá as despesas de acompanhante no quarto.
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ATENÇÃO: Remoção do paciente de hospital para hospital.
O plano AMS cobre a remoção do paciente de hospital para hospital, desde que
o médico-assistente comprove a necessidade de transferência devido à falta de
recursos disponíveis para o correto atendimento. Caso o hospital credenciado não
ofereça ambulância, deverá fazer a solicitação à Central AMS /PASA para que o
transporte possa ser incluído nas despesas hospitalares, além de verificar se o hospital
recebedor possui vaga.

Coberturas especiais no grande risco:
1. Transplantes: o plano cobre todos os tipos de transplante, além das despesas com
exame e internação do doador, até a alta hospitalar.
2. Planejamento familiar – salpingotripsia (ligadura de trompas) e vasectomia: para
que se realize a esterilização, é necessário apresentar uma declaração formal de
manifestação da vontade do empregado e da vontade do seu cônjuge. Para mais
informações, entre em contato com o PASA.
3. Cirurgia de obesidade mórbida: além de autorização prévia do médico do PASA
para a cirurgia, é necessário também que o usuário assine uma declaração de que
está ciente dos riscos do procedimento.
4. T
 ranstornos psiquiátricos e dependência química: o empregado não tem limite
para o tratamento. Para o seu dependente, são necessários relatórios médicos,
avaliação e autorização do médico do PASA. Em caso de dependência química,
o período máximo de internação é de 60 dias por ano.Em caso de emergência,
procure o hospital credenciado da AMS, que prestará o primeiro atendimento e
solicitará autorização online.
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ODONTOLOGIA
A AMS possui cobertura nas seguintes
especialidades:
• Clínica odontológica;
• Endodontia;
• Odontopediatria;
• Cirurgia oral;
• Radiologia;
• Prótese (inclusive metalocerâmica, porcelana e
laminado de porcelana);
• Ortodontia (aparelho metálico);
• Periodontia;
• Implantodontia.
A Rede Credenciada é segmentada por especialidade. Os procedimentos
possuem limites de realização (ex.: implantes, quatro por ano). Todos os
procedimentos devem ser previamente autorizados na rede credenciada
e a solicitação é realizada pelo credenciado. Na Livre Escolha, se faz
necessário o envio pelo beneficiário de relatório detalhado, documentos
radiológicos e fotográficos para perícia documental. Na rede credenciada,
o próprio credenciado encaminha a documentação para perícia.
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FARMÁCIA
A AMS possibilitará a aquisição de medicamentos de eficácia terapêutica
cientificamente comprovada, de uso contínuo (para o resto da vida)
destinado a doenças graves e prescrito por profissional médico.
Obs.: Doenças graves são aquelas em que a interrupção abrupta da
medicação levará a risco imediato (instantâneo) de morte.
A aquisição deverá ser realizada via aplicativo AMS e o beneficiário
deverá apresentar receita e relatório médico.
COBERTURA SAMARCO
COBERTURA

CREDENCIAMENTO

LIVRE ESCOLHA

Ambulatorial (PR)

65%*

40%

Tratamentos e diagnósticos
especializados (tomografia,
litotripsia, ressonância magnética e
hemodinâmica)

85%

40%

Quimioterapia, radioterapia e
hemodiálise

99%

40%

Hospitalar (GR)

99%

70%

65%**
50%***

50%

Odontologia
Farmácia

* Para os empregados com salários base igual ou menor a R$ 2.744,56, o percentual de participação da empresa
será de 85% no regime de credenciamento.
** A participação e 85% será somente nas especialidades: clínica geral, odontopediatria, endodontia, periodontia,
radiologia, cirurgia oral e ortodontia.
*** Participação de 70% para os empregados com salários base igual ou menor a R$ 2.744,56.
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COBERTURAS COM LIMITES DE REEMBOLSO
Aquisição de Lentes Corretivas*: 50%, com limite
máximo anual (por beneficiário) de R$ 319,59.
Armação de Óculos: 50%, com limite máximo anual (por
beneficiário) de R$ 319,59.
Dependente Deficiente: 90%, com limite máximo mensal
(por beneficiário) de R$ 2.066,77.
Tratamento Fonoaudiológico: 40%, com limite máximo semestral (por
beneficiário) de R$ 858,76.
Tratamento Psicológico e Psicoterápico: 40%, com limites máximos semestrais
de R$ 1.489,83 (clínico) e R$ 2.991,86 (internação).
Vacinas p/ Doenças Infecto Contagiosas: 40%, limitado a R$ 273,67.

* No caso da aquisição de óculos, a armação e a lente podem constar na
mesma nota fiscal, desde que seja especificado cada item separadamente.

Para saber mais:
Acesse o portal ou App Saúde AMS e tenha acesso a vários serviços e orientações
atualizadas acerca de sua Assistência Médica:
• Carteirinha • Rede credenciada • Solicitação de autorizações • Extrato de utilização
(o controle do saldo devedor é de responsabilidade da Samarco) • Reembolsos;
Doutor PASA • Gestação • Psicologia online • Benefício Farmácia • Revistas e
Manuais • Noticias

Em caso de dúvidas, antes de realizar o procedimento,
entre em contato com a Central 24 Horas – 0800 722 0183
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AUXÍLIO CRECHE
É o benefício que a Samarco concede às
empregadas do sexo feminino para proporcionar
mais tranquilidade com relação aos cuidados com
os seus filhos. A Samarco credita em folha de
pagamento um valor fixo estipulado em acordo
coletivo para reembolso de despesas com creche.
O benefício é pago ao final da licença maternidade
e encerrado quando a criança completa seis anos
de idade ou na rescisão de contrato de trabalho.
Os valores são negociados no ACT e pagos mensalmente em folha de pagamento.
Para filhos com até 3 anos de idade, o valor é de R$ 1.308,67, e de R$ 785,20 para
filhos de 3 a 6 anos de idade.

AUXÍLIO DOENÇA
É a complementação de salário correspondente ao salário-base, menos o valor de
desconto do INSS, menos o valor pago pela Previdência Social a título de benefício.
O benefício é pago a partir do primeiro dia de afastamento pelo INSS e tem duração
máxima de 90 dias, incluindo os primeiros 15 (quinze) dias pagos pela empresa.
Tem direito todos os empregados da Samarco, com mais de três meses de trabalho
na empresa, afastados pela Previdência Social.
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AUXÍLIO FUNERAL
A Samarco disponibiliza o Serviço de Assistência funeral para apoiá-lo na hora mais
delicada. Este serviço é realizado por uma empresa especializada e objetiva liberar a família
de transtornos de ordem burocrática, tomando todas as providências necessárias para a
realização do funeral do empregado e/ou de seus dependentes. Os serviços oferecidos
englobam todas as etapas do funeral tais como: preparação, ornamentação, traslado,
locação de jazigo por um período de 03 (três) anos, sepultamento e documentação.
A cobertura do Serviço da Assistência Funeral é limitada ao valor máximo de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Os serviços de sepultamento e os serviços de traslado, que antecedem a
etapa de sepultamento, tem abrangência nacional.
Em caso de falecimento do segurado e/ou do seu dependente, o serviço de Assistência
funeral deverá ser acionado por meio da Central de Atendimento 24 horas no telefone:
0800 729 1400.

Importante:
Comunique aos seus familiares e dependentes e os instrua a entrar em contato com a
Central de Atendimento da Assistência 24 horas ou procurar a Gerência de Serviços e
RT. Caso não utilizem o serviço da Assistência funeral, o empregado e/ou familiar poderá
solicitar o reembolso no mesmo limite que está condicionado a aprovação prévia da
seguradora. O reembolso será pago mediante comprovação das despesas, em até 30
(trinta) dias após a apresentação da documentação solicitada pela seguradora.
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AUXÍLIO PATERNIDADE
É o benefício que a Samarco concede aos
empregados para auxiliar nos cuidados com o filho
na época do nascimento.
O crédito de R$ 747,00 é realizado no cartão
alimentação no mês de nascimento de filho do
empregado.
Esse benefício é extensível ao pai adotante de
criança de até um ano de idade.

AUXÍLIOS EDUCACIONAIS
Vale livro: Com o objetivo de auxiliar os empregados na
sua educação e na educação de seus dependentes, a
Samarco oferece um crédito em cartão eletrônico, em
janeiro de cada ano, para aquisição de livros e material
escolar.
É entregue um cartão eletrônico de empresa
especializada e com ampla rede credenciada. O valor
do crédito é negociado anualmente no acordo coletivo.
O valor atual é de R$ 620,00.
Os créditos são realizados em um único cartão,
independentemente do número de dependentes que
fizerem jus ao benefício.
Tem direito os empregados que cursarão, no ano vigente, cursos técnicos, tecnológicos ou
graduação, e filhos de empregados que estejam cursando ensino fundamental (do 1º ao 9º ano)
e ensino médio (do 1º ao 3º ano) no ano em questão. Para os filhos em idade escolar
é automático. Para os empregados, é necessário apresentar o comprovante de
matrícula no ano em questão.
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Recebimento do vale livro: em janeiro, recebem os dependentes (filhos em idade
escolar, de 6 a 18 anos, tendo completado 6 anos até 31 de março). No final de março,
recebem os empregados que cursam Técnico, Tecnólogo ou Graduação.
Kit escolar: a Samarco fornece kits escolares compostos por mochilas, cadernos, lápis etc.
aos empregados que possuem filhos em idade escolar e que estejam cursando ensino
fundamental e médio.
Em janeiro de cada ano, são distribuídos quatro tipos de kits escolares de acordo com o
ano cursado pelo dependente.
• Kit do 1º ano do ensino fundamental;
• Kit do 2º ao 5º ano do ensino fundamental;
• Kit do 6º ao 9º ano do ensino fundamental;
• Kit do 1º ao 3º ano do ensino médio.
Tem direito filhos de empregados, enteados e menores sob guarda em idade escolar (a
partir dos seis anos completos até 31 de março do ano corrente) que estejam cursando
ensino fundamental (do 1º ao 9º ano) e ensino médio (do 1º ao 3º ano).

CESTA DE NATAL
Com o objetivo de proporcionar um Natal especial a seus
empregados, a Samarco fornece um crédito em cartão
eletrônico para a composição da cesta natalina com
produtos de sua preferência. O crédito é sempre realizado
até o dia 15/12. O valor da cesta é definido no ACT.
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CREDISAM
A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados
da Samarco Mineração S.A. Ltda. – CREDISAM é uma instituição
financeira, não bancária, regida pela legislação vigente, pelos atos
normativos editados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil.
Adesão
A adesão à CREDISAM é voluntária. Ao aderir, o associado passa
a contribuir mensalmente com uma quota de participação de
1% do salário a ser descontado em folha de pagamento. Há um
limite para desconto definido pela diretoria da cooperativa.
Ao se desligar da Empresa ou da Cooperativa, ocorre o resgate das
quotas que são pagas sem reajuste.
Regras crédito pessoal
A CREDISAM oferece aos seus cooperados crédito pessoal na modalidade consignado (desconto
na folha de pagamento), com taxa de 0,5% ao mês em até 12 parcelas e de 1% ao mês entre 12 a
24 parcelas. A primeira parcela do empréstimo sempre será debitada na folha de pagamento do
mês seguinte ao da liberação do crédito.
Para apresentar uma proposta de crédito, é preciso ser cooperado da CREDISAM e ter cumprido a
carência de contribuição de 3 (três) meses. A aprovação do crédito é condicionada a avaliação do
Departamento Pessoal da Samarco e da Diretoria Executiva da CREDISAM.
O limite atual de crédito equivale a 300 vezes o valor da contribuição mensal da CREDISAM. Por
exemplo: Se a contribuição é de R$ 24,00 ao mês, seu limite de crédito será:
24*300 = R$7.200,00. As parcelas do empréstimo não poderão exceder 30% do salário, após o
desconto dos encargos.
O avalista da operação de crédito deverá ter a contribuição mensal igual ou superior ao do
proponente. Para os cooperados que possuem capital social maior que o seu limite de
crédito, o avalista será dispensado.
CONTATOS/DÚVIDAS:
Ramal: 8760
E-mail: credisam@samprojetos.com
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EMPRÉSTIMO DE FÉRIAS
A Samarco possibilita ao empregado solicitar
um empréstimo de 60% do valor de seu
salário-base, no retorno das férias.
O valor do empréstimo será disponibilizado
de acordo com a data de término das férias,
sempre no último dia útil do mês.
• Se o término ocorrer até o dia 5 do mês
seguinte, o crédito será realizado no mês de
início das férias.
• e o término ocorrer após o dia 5 do mês
seguinte, o crédito será realizado no mês de
término das férias.
O empréstimo será descontado na folha de pagamento em até 11 parcelas iguais, mensais e
consecutivas, ou em uma única parcela em um dos 11 meses subsequentes a sua concessão.
Não haverá cobrança de juros nas parcelas. Caso o empregado escolha dividir suas férias, o
empréstimo só poderá ser solicitado em um dos períodos de gozo de férias.

ESTABILIDADES
Da mãe: a Samarco concederá estabilidade provisória de 150 (cento e cinquenta) dias à
empregada após o término da licença-maternidade.
Após o término da licença-maternidade, a empregada tem a estabilidade de 150 dias ou
indenização correspondente. A empresa não pagará a indenização em caso de dispensa por justa
causa ou por término do prazo do contrato de trabalho.
Do pai: a Samarco concederá estabilidade de 30 dias ao empregado após o
nascimento da criança. Após o nascimento, o empregado terá a estabilidade
de 30 dias ou indenização correspondente. A empresa não pagará a
indenização caso a dispensa seja por justa causa.
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FERIADO NAS FÉRIAS
A Samarco permite o acréscimo do dia de feriado que ocorrer durante as férias, desde que esse feriado
não coincida com sábado e domingo e folga semanal para os empregados que trabalham em escala
de revezamento. O acréscimo deverá ocorrer no primeiro dia de trabalho do empregado.

GYMPASS
Pensando no bem-estar físico e
mental dos empregados e seus
dependentes, a Samarco oferece
um cuidado a mais para sua saúde:
O Gympass. O Gympass é um
programa de qualidade de vida
voltado para a prática de atividades
físicas, presente em todo o país,
com mais de 26 mil academias
conveniadas e mais de 800
modalidades diferentes. Através de
mensalidades com valor acessível, o empregado poderá ter acesso a aplicativos de bem-estar e
treinamentos online, aulas online ao vivo e entrada em academias e estúdios.
E como funciona?
O Gympass conta com diversos parceiros credenciados pelo Brasil e pelo mundo. Através
das mensalidades, você poderá frequentar qualquer estabelecimento que esteja incluído no
seu plano e adequar a prática das atividades físicas conforme sua rotina e o local onde estiver.
Além disso, em especial no momento de isolamento social, também é possível optar por fazer
treinamentos e aulas online em diversos aplicativos e academias cadastradas. Para isso, basta
agendá-la conforme a disponibilidade de modalidade de aula e de academia desejada.
Dentre os serviços estão pilates, alongamento, cross fit, jump, funcional, natação,
corrida, danças, yoga, meditação, terapia e muitos outros.
CONTINUA
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Qual é o valor para o empregado?
A Samarco pagará uma parte do valor total e o empregado poderá
escolher o plano que quiser conforme tabela disponibilizada no site do
Gympass.
O pagamento é antecipado e poderá ser realizado via desconto em
folha de pagamento ou cartão de crédito.
Mensalmente, a Samarco encaminhará ao Gympass a relação dos
elegíveis e informará a possibilidade ou não do desconto em folha de
pagamento. Caso não seja possível o desconto em folha, o Gympass
contatará o empregado para alteração na modalidade de pagamento.
Atenção! Para conhecer melhor o Gympass, os sete primeiros dias
serão gratuitos.
Como faço para aderir?
Para se cadastrar, utilize seu e-mail pessoal, mesmo se for pedido o corporativo.
Durante o cadastro, você não precisa se identificar como empregado da Samarco. O próprio
sistema faz a identificação com o número do seu CPF.
O Gympass é extensivo aos dependentes (cônjuges e filhos). Se desejar, o empregado pode
cadastrar até cinco dependentes. Estes pagarão o mesmo valor de mensalidade aplicado ao
empregado. O pagamento da mensalidade dos dependentes somente ocorrerá por cartão de
crédito.
Quer aproveitar e fazer sua adesão?
Então acesse: www.gympass.com/end-user/br/sign-up/search-company
Ainda tem dúvidas? Clique aqui e veja as perguntas frequentes.
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LICENÇAS
Maternidade: a Samarco concederá à
empregada a prorrogação de 60 dias na
licença maternidade remunerada, nos
termos da Lei 11.770/08, totalizando 180
dias.
Paternidade: a Samarco concederá ao
pai, Empregado, licença remunerada de
20 (vinte) dias consecutivos contados a
partir do primeiro dia útil, de trabalho,
seguinte a data do nascimento.
Empregada adotante: a Samarco
concederá licença remunerada de até
180 dias às empregadas que adotarem
judicialmente crianças, seja qual for a
idade (a partir de 01/09/2020).
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PASA PLANO DE
ASSISTÊNCIA
A SAÚDE DO
APOSENTADO
O PASA é um plano de Assistência à Saúde do
Aposentado criado pela Vale, Sindicato e Aposvale com
o objetivo de garantir segurança e tranquilidade a você
a sua família.
O PASA oferece planos médicos e odontológicos de
pré-pagamento e sem fins lucrativos.
O PASA presta assistência médica e hospitalar aos:
• Aposentados, seus dependentes e agregados;
• Agregados dos empregados ativos.
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BENEFÍCIOS DE SE ASSOCIAR AO PASA:
Exclusividade do Grupo Vale: única empresa privada
no Brasil com um plano voltado para ex-empregado
e aposentado;
Segurança para você e sua família: não é necessário
se aposentar para ter o PASA. Você tem direito de
utilizar o plano em qualquer momento da sua vida,
mesmo se ocorrer desligamento. A sua família estará
segura em caso de falecimento;
Possibilidade de inclusão de agregados: saúde
imediata para familiares ligados aos empregados
sem direito ao benefício AMS - pais, sogros, filhos e
enteados (após a idade limite no AMS), irmãos, netos
e sobrinhos;
Menores preços: preços menores que o praticado no
mercado por planos similares;
Carência: sem carência diferenciada para doenças preexistentes;
Rede credenciada: garantir atendimento da rede de alta qualidade com o padrão da AMS;
Reembolso: limitado uma vez a tabela praticada pelo plano;
PASA Saúde: Programa de Prevenção da Saúde e Qualidade de Vida aos associados PASA;
Doutor PASA: serviço telefônico gratuito para esclarecimento de dúvidas com orientação médica que
atende 24h por dia, 7 dias por semana, a partir do momento da associação;
Central de Relacionamento exclusiva: atendimento feito por uma central própria, 24 horas e 7 dias
por semana. Os empregados PASA são 100% dedicados ao Grupo;
O PASA oferece aos seus usuários cinco diferentes planos médicos e dois
odontológicos, que garantem o atendimento total de saúde dos associados.
Conheça um pouco mais sobre cada um deles.
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PLANOS MÉDICOS
Ao aderir ao PASA, o empregado ativo escolhe um dos
planos médicos e pagará mensalmente uma contribuição
no valor de R$ 38,79, que será descontada na folha de
pagamento. Os planos possuem cobertura ambulatorial
e hospitalar, sem obstetrícia e acomodação em quarto
privativo.
Os planos possuem valores de mensalidades individuais e
por faixa etária.
Plano PASA Brasil: rede credenciada Nacional e presente
onde há atuação da Vale;
Planos regionais (Brasileiro, Capixaba e Mineiro): rede credenciada de acordo com a
região e presente onde há atuação da Vale.

Os planos PASA Brasil e Regionais possuem coparticipação, conforme abaixo:
20% - Consultas em clínicas básicas e especializadas, exames laboratoriais, fisioterapia,
serviços de apoio diagnóstico, tratamento e demais procedimentos ambulatoriais;
25% - Tratamentos de transtornos psiquiátricos e psicoterapia de crise
(máximo de 12 semanas);
30% - Tratamentos de transtornos psiquiátricos e tratamento médico básico, com número
ilimitado de consultas.
Já o plano PASA 360 foi criado com o objetivo de oferecer uma opção de plano de saúde
com custo mais baixo e maior resolutividade para o paciente, em um modelo assistencial
que segue as premissas da APS.

CONTINUA
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Ele está disponível para usuários residentes em Itabira (MG) e Vitória (ES), onde conta com as Clínicas
PASA como coordenadoras do cuidado.
Neste formato, o paciente tem uma equipe multidisciplinar que o acompanha ao longo de todo
seu tratamento, com uma gestão integral da sua saúde em um ciclo de cuidado contínuo e
humanizado, promovendo ainda ações de prevenção e manutenção da saúde por toda a vida. Nos
casos de o paciente necessitar de uma análise que vá além dos serviços oferecidos na clínica, o
agendamento é feito pelo concierge, que já fornece a senha de autorização para a realização do
procedimento com um prestador secundário.
Não há cobrança de coparticipação nos atendimentos realizados nas Clínicas PASA e em caso de
internação hospitalar. A cobrança de copartipação será de 15% na utilização da rede secundária e
de 35% em urgência e emergências em hospitais.
O PASA conta ainda com planos de saúde PASA e PASA Plus, de caráter familiar, que não são mais
disponibilizados.

PLANOS ODONTOLÓGICOS
Objetivando contribuir com a saúde bucal dos associados
aos planos médicos, o PASA oferece dois planos
odontológicos com ampla rede de atendimento em 9
estados do país.
Os planos são individuais e cada usuário contribui com
uma quantia determinada, independentemente da idade.
Os associados podem utilizar a rede sempre que
precisarem, sem limite de consultas, e podem inscrever
um número limitado de agregados.
CONTINUA
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A rede credenciada possui abrangência nas áreas de atuação da Vale.
Não há cobrança de coparticipação em consultas de urgência e
prevenção. Nos demais procedimentos, a copartipação é de 50%.
Existe carência de 06 meses para utilização e de 12 meses para
desligamento.
Os planos possuem cobertura nas seguintes especialidades:
Dent PASA: cobre os principais procedimentos, como consultas de
urgência, eletivas e estomatológicas; odontopediatria; prevenção
oral; radiologia dentária (consultório); dentística; prótese dentária;
periodontia; cirurgia; e endodontia.
Dent PASA Plus: possui a cobertura dos procedimentos do Dent PASA
e, ainda, aparatologia ortodôntica e tratamento estomatológico.
O PASA é a garantia de assistência à saúde com qualidade por toda a
vida. Você pode se associar a qualquer momento, pelos canais:
• RH / Beneficios da Samarco;
• Na página www.saudepasa.com.br/associe-se;
• Diretamente no Escritório PASA mais próximo.
Consulte o endereço em www.saudepasa.com.br;
Para mais informações e valores de mensalidades, entre em contato com
o Ligue PASA: 4004 0183 (capitais) ou 0800 722 0183 (demais regiões).
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PREVIDÊNCIA
PRIVADA PLANO VALIAPREV
O VALIAPREV é o plano de previdência complementar
oferecido pela Samarco com o objetivo de proporcionar
um futuro mais tranquilo ao participante e à sua família
na aposentadoria. É um sistema de contribuição definida
em que a empresa também participa. Moderno e flexível,
o Plano Valiaprev respeita sua escolha, sendo sua
adesão opcional, com liberdade para que você possa
planejar o futuro, de acordo com as suas possibilidades e
necessidades, para alcançar uma “meta”.
A renda no futuro vai depender de quanto o participante
(empregado) conseguir acumular no seu saldo de conta
(contribuição participante + contribuição empresa).
Podem se inscrever todos os Empregados da Samarco,
desde que não esteja em gozo de Auxílio-Doença ou
Aposentadoria por Invalidez pela Previdência Pública.

VOLTAR
AO ÍNDICE

MANUAL DE BENEFÍCIOS |
PREVIDÊNCIA PRIVADA - PLANO VALIAPREV

VANTAGENS DO PLANO
• Formação de uma poupança previdenciária
com a participação da empresa;
• Desvinculação ao INSS;
• Flexibilização nas formas de recebimento.

CONTRIBUIÇÕES
Contribuição mensal obrigatória do
participante é realizada levando em
consideração as 10 URS do plano e o salário
nominal do empregado:
• Para salário até 10 URs (R$ 4.377,10): a
contribuição é de: 1% do salário;
•P
 ara salários acima de 10 URs (R$ 4.377,10):
1% sobre as 10 URs + % escolhido sobre o que ultrapassa as 10 URs.
A contribuição mensal da patrocinadora (Samarco), acompanha a contribuição
do empregado, sendo que, para quem ganha acima de R$ 4.377,10, o percentual
de contribuição da empresa é limitado a 9% sobre a parcela que ultrapassar este
valor.
Exemplos:
• Salário de R$ 2.500,00: (Empregado 1% = R$ 25,00 //
Empresa 1% = R$ 25,00)
•S
 alário de R$ 5.377,10: (Empregado = 1% de R$ 4.377,10 = R$ 43,77 e 9% de R$
1.000,00 = R$ 90,00 = R$ 133,77 //
Empresa = R$ 133,77)
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Contribuição esporádica: contribuição voluntaria, com valor,
prazo e forma de pagamento definidos pelo participante para
aumentar seu benefício/renda no futuro. O pagamento pode ser
realizado via boleto ou desconto no contracheque.
As demais contribuições são pagas pela patrocinadora
(Samarco). A empresa arca com as contribuições necessárias
para garantir os benefícios de risco (INVALIDEZ e PENSÃO
POR MORTE) e também as despesas administrativas do
Plano.
As contribuições irão formar o saldo de conta, que é
composto por três variáveis: contribuições do empregado +
contribuição da empresa + rentabilidade.

RENDAS APOSENTADORIA
A renda da aposentaria normal, totalmente independente das regras do INSS, pode ser exercida
quando o participante tiver:
• 55 anos de idade;
• pelo menos cinco anos de filiação ininterrupta à Valia, contados a partir da data da última
adesão ao Valiaprev, e vir a se desligar da empresa.
A renda da aposentadoria antecipada obedece as mesmas regras, sendo que a exigência da
idade mínima fica reduzida para 45 anos.
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O cálculo do benefício é realizado sobre o saldo
de conta e a forma de recebimento é escolhida
pelo participante:

👉🏼R enda Vitalícia*: o benefício é calculado
considerando expectativa de vida e o

grupo familiar informado pelo participante
no requerimento da Renda Valiaprev e se
extingue de acordo com as regras do plano.

👉🏼Renda por Prazo Certo (10, 15, 20, 25, 30, 35,

40 ou 45 anos): o prazo pode ser alterado até
duas vezes, mas a soma dos prazos indicados
não pode ultrapassar o prazo máximo de 45
anos.

👉🏼Renda por percentual: renda mensal

calculada pela incidência de percentual sobre
o Saldo de Conta (percentual entre 0% e 3,0%,
com variação de 0,1%). O percentual pode
ser alterado anualmente, em novembro. O
novo percentual se inicia em janeiro do ano
seguinte.

👉🏼Opções conjugadas: parte do Saldo de Conta
sob a forma de renda vitalícia e o restante sob
forma de prazo certo ou percentual. Poderá
também optar por receber até 25% do saldo
de conta à vista e o restante sob a forma de
renda vitalícia, prazo certo ou percentual.
Obs.: C
 onsulte o regulamento do plano
(www.valia.com.br) e verifique as rendas de
aposentadoria que você tem direito.

* Modalidade para inscritos no plano até 1/09/2020.
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BENEFÍCIOS DE RISCO
O participante conta ainda com dois benefícios de risco:
aposentadoria por invalidez e pensão por morte.

BENEFICIÁRIOS PARA PENSÃO
• Cônjuge ou companheira(o);
•F
 ilhos, desde que solteiros, menores de 21 anos ou 24
anos (cursando nível superior);
•F
 ilhos inválidos, desde que solteiros (de qualquer idade);
•E
 x-cônjuge ou Ex-companheira (o) que receba Pensão
Alimentícia.

	Atenção: Caso não possua beneficiários, o HERDEIRO
LEGAL receberá o montante da Conta de Participante
na forma de pagamento único, sem constituir pensão.
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OPÇÕES APÓS DESLIGAMENTO DA SAMARCO
Após o desligamento, a valia encaminhará um extrato contendo as opções possíveis para a
permanência no plano ou para o desligamento.
•R
 equerer renda caso tenha atingido os requisitos: idade mínima de 45 anos e 5 anos de
filiação ao plano;
•M
 anter a inscrição no plano como auto patrocinado: o participante continua contribuindo
mensalmente, por meio de boleto bancário, podendo alterar o percentual de contribuição
praticado em atividade. Ele assume também a contribuição de risco e a taxa administrativa,
que eram pagas pelo Patrocinador. Nesta condição, mantêm o direito aos
benefícios de risco;
•M
 anter a inscrição no plano como Benefício proporcional diferido:
	o participante com mais de um ano de filiação no plano, passa a condição
de vinculado. Ele não é mais obrigado a contribuir com o plano
mensalmente. Caso deseje aumentar seu saldo de conta, pode fazer
contribuições esporádicas;
• Fazer portabilidade: transferir do Saldo de Conta para outro plano
de benefícios. A portabilidade pode ser realizada após três anos de
vinculação ao plano, segundo a legislação.
• Solicitar o resgate: recebimento de 100% da Conta de
Participante + 1 % da Conta de Patrocinador por mês
de contribuição ao Plano, até o máximo
de 80% dessa conta.
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OPÇÕES DE INVESTIMENTO
A Valia oferece duas opções de investimentos para
seus participantes. São os Ciclos de Vida e os Perfis de
Investimento. Entenda cada um deles.
Ciclo de Vida: Segmentos de investimentos
A Valia oferece aos participantes do plano Valiaprev
uma modalidade de investimento que conjuga a
evolução do planejamento financeiro à proximidade
da aposentadoria do participante, realizando ajustes ao
longo do tempo e respeitando as particularidades de
cada momento de sua vida: os Ciclos de Vida.
Neste primeiro momento, a Valia está oferecendo
oito Ciclos de Vida – cada um deles, definido de
acordo com um potencial ano de aposentadoria,
estabelecido pela Valia. São eles: Ciclo 2025, Ciclo
2030, Ciclo 2035, Ciclo 2040, Ciclo 2045, Ciclo 2050, Ciclo 2055 e Ciclo 2060.
A alocação nos Ciclos de Vida não possui percentuais fixos: ela irá variar ao longo do tempo,
assumindo maior risco no início da carreira, a fim de buscar maiores retornos nessa fase da
vida, e reduzirá o risco gradualmente à medida que a aposentadoria estiver mais próxima. Os
segmentos onde serão feitas as aplicações dos recursos dos Ciclos de Vida serão definidos na
Política de Investimentos da Valia, que se encontra disponível no Portal do Participante.
Os novos participantes inscritos nos Planos Valiaprev, a partir de 16/01/2020 têm seu Saldo
de Conta investido automaticamente no Ciclo de Vida mais adequado ao seu ano de
aposentadoria, considerando a idade de 65 anos como referência. No entanto, é possível alterar
esta condição a qualquer momento pelo Portal do Participante ou pelo App Valia Previdência.
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A composição e distribuição das alocações poderão ser alteradas sempre que houver modificação na
Política de Investimentos, que é aprovada pelo Conselho Deliberativo da Valia.
Ciclo 2030
Subplano Vale Mais Renda – Ciclo 2030 – Alocação 2020 - %RGRT
SEGMENTOS

% MÍNIMO

% ALVO

% MÁXIMO

Renda Fixa

22%

39%

65%

Renda Variável

23%

38%

53%

Estruturado

7%

14%

15%

Exterior

5%

9%

10%

Ciclo 2050
Subplano Vale Mais Renda – Ciclo 2055 – Alocação 2020 - %RGRT
SEGMENTOS

% MÍNIMO

% ALVO

% MÁXIMO

5%

14%

40%

48%

63%

70%

Estruturado

7%

14%

15%

Exterior

5%

9%

10%

Renda Fixa
Renda Variável

Acesse o site da Valia e consulte os quadros comparativos contendo o percentual de alocação dos
recursos por segmentos de aplicação para cada Ciclo de Vida, de acordo com a Política de Investimentos
aprovada em Dez/2019.
Perfis de Investimento: DI, MIX, MIX 20 e MIX 40
Para que seu plano de previdência seja mais adequado às suas necessidades e expectativas, a Valia
oferece quatro perfis de investimento. Antes de se decidir, considere a sua expectativa de retorno de
investimentos, o risco que estaria disposto a assumir e o tempo que falta para se aposentar,
levando sempre em conta que previdência é um investimento de longo prazo.
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Para entender melhor as características de cada perfil, veja abaixo o quadro comparativo.
DI

MIX

MIX 20

MIX 40

MIX 60

Perfil arrojado.
Perfil mais
conservador.
Investimento
somente em
títulos de renda
fixa indexados ao
CDI. Menor risco e
menor expectativa
de retorno.
Menor risco de
rentabilidade
negativa.

100%
em Renda Fixa
indexada
ao CDI.

Perfil moderado.
Perfil conservador.
Investimento em
renda fixa com
participantes
e fundos
multimercado.
Pode apresentar
rentabilidade
negativa.

100% em Renda
Fixa + Operações
com Participantes
+ Fundo
Multimercado

20% investidos
em ações (renda
variável) e 80%
em renda fixa,
operações com
participantes
e fundos
multimercado.
Pode apresentar
rentabilidade
negativa.

20% em renda
variável e 80% em
Renda Fixa
+ Operações
com Participantes
+ Fundos
Multimercado

Perfil mais arrojado
40% dos investidos
em ações (renda
60% dos seus
variável) e 60%
recursos em ações
em renda fixa,
globais e locais (
operações com
renda variável) , e
participantes
os 40% alocados
e fundos
em renda fixa,
multimercado.
empréstimos
Maior risco e maior
e fundos
expectativa de
multimercados.
retorno.
Pode apresentar
Pode apresentar
rentabilidade
rentabilidade
negativa
negativa.

40% em renda
60% em renda
variável e 60% em
variável e
Renda Fixa
40% em Renda Fixa
+ Operações
+ Operações com
com Participantes
Participantes +
+ Fundos
Fundos
Multimercado
Multimercado

O perfil de investimento pode ser alterado em qualquer época do ano e passa a vigorar
de acordo com o calendário divulgado previamente pela Valia.
Acesse o portal e realize a alteração.
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REGIMES DE TRIBUTAÇÃO
Ao contribuir com a Previdência Privada, é possível deduzir na
declaração de ajuste anual até 12% da renda bruta. Portanto, no
ato da formação da poupança previdenciária, ganhamos isenção
fiscal. Mas, no futuro ao receber o benefício de renda ou realizar o
resgate, haverá tributação (Lei 11053/2004).
Há duas opções de regime de tributação: Tributação Progressiva
e Tributação Regressiva.
A opção pelo regime de tributação regressivo deverá ser realizada
formalmente em formulário específico da receita federal em até 30
dias após a adesão ao plano e esta opção é irretratável. Caso não
faça a opção formal, será incluído automaticamente no regime progressivo.
Tributação Progressiva: utiliza a tabela de tributação incidente sobre renda (sobre o salário). A tabela
progressiva varia alíquotas de 7,5% a 27,5%.
TABELA PROGRESSIVA MENSAL – ANO CALENDÁRIO 2020
BASE DE CÁLCULO EM R$

ALÍQUOTA %

PARCELA A DEDUZIR DO
IMPOSTO EM R$

Até R$ 1.903,98

-

-

7,5

142,80

15

354,80

De 3.751,06 até 4.664,68

22,5

636,13

Acima de 4.664,68

27,5

869,36

De 1.903,99
até 2.826,65
De 2.826,66
até 3.751,05

CONTINUA
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Os resgates pagos aos participantes que optarem pela tabela progressiva serão tributados
à alíquota única de 15%, independentemente do valor, a título de antecipação do devido na
Declaração de Ajuste Anual da Pessoa Física.
Tributação Regressiva: neste regime tributário é aplicado uma tabela de alíquotas regressivas,
à medida que o prazo de acumulação dos recursos no Plano for aumentando (quanto maior o
tempo de permanência da contribuição, menor será a alíquota):

PRAZO DE ACUMULAÇÃO

ALÍQUOTA

Inferior ou igual a 2 anos

35%

Superior a 2 anos e inferior ou igual a 4 anos

30%

Superior a 4 anos e inferior ou igual a 6 anos

25%

Superior a 6 anos e inferior ou igual a 8 anos

20%

Superior a 8 anos e inferior ou igual a 10 anos

15%

Superior a 10 anos

10%

Nesta opção, os valores de IR retidos serão definitivos (TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE)
e não poderão ser levados à Declaração de Ajuste Anual para nova tributação ou restituição.
O Prazo de acumulação é o tempo decorrido entre o depósito das contribuições no Plano
e o pagamento relativo ao Benefício ou Resgate, considerando o tempo de permanência e
os valores das contribuições no Plano, a forma e o prazo de recebimento do Benefício ou
Resgate.
Caso o participante opte pela renda vitalícia, o cálculo do prazo de acumulação é realizado
com base no conceito de média ponderada.
CONTINUA
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Caso opte por receber por prazo certo ou percentual, leva-se em consideração o
método PEPS - primeiro que entra, primeiro que sai.

Resumindo:
Expectativa de Benefício ou Resgate de valor inferior à parcela
isenta da tabela progressiva, A TABELA PROGRESSIVA TENDE
A SER MAIS VANTAJOSA.
Expectativa de Benefício ou Resgate de valor maior que a
parcela isenta da tabela progressiva, A OPÇÃO DEVERÁ
LEVAR EM CONTA O VALOR DO BENEFÍCIO,
O TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS RECURSOS
NO PLANO ATÉ O RECEBIMENTO E O TEMPO DE
RECEBIMENTO

Reforçando:
O valor da Renda de Aposentadoria dependerá do quanto o participante conseguiu
acumular em seu Saldo de Conta enquanto estava em atividade no plano, ou seja:
Quanto mais contribuições + Contribuições por maior tempo = Maior renda no futuro.
Contatos/canais de atendimento:
Lia: assistente virtual
Portal do Participante: www.valia.com.br
APP: Valia Previdência
E-mail: fale.conosco.valia@vale.com
Ligue de telefone fixo para: 0800 7020 162
Ligue de celular para: (0XX21) 3184-9999
Agende um horário em nossas agências e postos de atendimento.
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PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO
NOS RESULTADOS
O Programa de Participação nos Resultados é pago aos empregados da Samarco
devido ao cumprimento das metas gerais, válidas para toda empresa e de metas
especificas, definidas para as áreas.
Como funciona?
As regras são negociadas e aprovadas pela Comissão de PPR, formada por
representantes dos empregados, dos sindicatos e da empresa.
Quem tem direito?
Todos os empregados da Samarco em exercício de sua função, no período de 1º
de janeiro a 31 de dezembro do ano corrente.
A conta para o pagamento é simples: meses trabalhados no ano = meses pagos.
É considerado um mês, quando o empregado trabalha 15 ou mais dias dentro
daquele período.
CONTINUA
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Se as metas forem atingidas, o pagamento será feito até o dia 31/03 do ano
subsequente.
Não são elegíveis ao Programa de Participação nos Resultados da Samarco
e ao seu correspondente pagamento, os trabalhadores demitidos por
justa causa durante a vigência do programa, os estagiários, aprendizes,
trabalhadores avulsos, trabalhadores temporários, trabalhadores autônomos,
quaisquer terceiros ou prestadores de serviços da Samarco.
Conheça as condições para a PPR 2021*:
PPR = 60% de metas da Samarco + 40% de metas das áreas
• Se atingir as metas mínimas em todos os indicadores, será pago 2,4 salários.
• Se todas as metas forem atingidas em 100%, será pago 3,0 salários.
• Se todas elas forem superadas, poderá ser pago até 3,6 salários
• Se o desempenho geral for inferior a 80% não haverá pagamento do PPR.

* As condições poderão ser modificadas devido a negociação anual.

Para saber mais sobre o programa, consulte a intranet, converse com o seu
gestor ou procure um representante da Comissão.
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SEGURO DE VIDA
Seguro de vida em grupo: todos os empregados da Samarco estão
cobertos por um Seguro de Vida em Grupo – uma apólice que a
empresa contrata em nome de seus empregados para garantir o
pagamento de uma indenização aos beneficiários indicados na
Proposta de Adesão ou ao próprio segurado na ocorrência de um
dos eventos cobertos pelo seguro.
A Samarco assume integralmente o pagamento da contribuição
mensal para a seguradora (prêmio do seguro de vida). Na
ocorrência de um dos eventos cobertos pelo seguro de vida,
o empregado ou os seus dependentes deverão procurar a
Gerência de Serviços e RT de sua unidade para receber orientação
quanto aos procedimentos e à documentação necessária para o
recebimento da indenização.
São segurados os empregados e seus dependentes: cônjuge, filhos,
enteados e menores considerados dependentes. A adesão ao
seguro é obrigatória.
Cobertura
Morte: garante aos beneficiários o pagamento de uma indenização em caso de
falecimento do empregado. O valor da indenização corresponde ao capital segurado
contratado.
Morte acidental: garante ao beneficiário do empregado o pagamento de um valor
adicional, equivalente ao capital segurado na cobertura por morte.
Essa indenização será paga caso o empregado venha a sofrer um acidente pessoal,
coberto pelo seguro, do qual advenha o falecimento. As indenizações se acumulam.
Invalidez permanente por acidente: assegura ao empregado que se tornar parcial
ou totalmente inválido, em consequência de acidente coberto pelo seguro, uma
indenização proporcional ao grau da perda sofrida.
CONTINUA
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Inclusão automática de cônjuge:
garante ao empregado o pagamento de
indenização nas coberturas de morte,
morte acidental e invalidez permanente
total ou parcial por acidente do cônjuge.
Inclusão automática de filhos: garante
ao empregado o pagamento de
indenização nas coberturas de morte de
filhos, enteados e menores considerados
dependentes do segurado principal, de
acordo com o regulamento do imposto
de renda.
Incapacidade temporária (auxíliodoença): garante ao segurado afastado pelo INSS, por doença ou acidente, um
pagamento complementar a partir do 46º dia do seu afastamento.
Cesta Básica: garante à família do segurado, em caso de morte do titular, 06 cestas no
valor de R$ 210,00 cada.
Doença congênita de filhos ou congénita é aquela adquirida antes do nascimento
ou mesmo posterior a tal, no primeiro mês de vida, seja qual for a sua causa. Dentre
essas doenças, aquelas caracterizadas por deformações estruturais são denominadas
usualmente por anomalias ou malformações congênitas.

CONTINUA
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Capitais Segurados
SITUAÇÃO

EMPREGADO

CÔNJUGE

FILHOS

Morte

45 salários, limitado ao
valor máximo de R$
1.622,504,38

22,5 salários

10% da cobertura de
morte, limitado ao
valor máximo de R$
40.774,78. Para filhos
menores de 14 anos,
somente as despesas
com funeral.

Morte Acidental

45 salários, limitado ao
valor máximo de R$
1.622.504,38

22,5 salários

invalidez permanente
por acidente

45 salários, limitado ao
valor máximo de R$
1.622.504,38

22,5 salários

invalidez funcional
permanente total por
doença

45 salários, limitado ao
valor máximo de R$
1.622.504,38

30% do salário-base,
incapacidade temporária
com valor limite de R$
(auxílio doença)
812,70, por até 18 meses

10% do capital do
segurado, limitado a R$
25.000,00

doença congênita de
filhos

Limites vigentes em 01/06/2021.
CONTINUA
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Seguro permanente de pessoas: todos os empregados da Samarco estão cobertos por
um Seguro de Acidentes Pessoais – uma apólice que a empresa contrata em nome de
seus empregados, para garantir o pagamento de uma indenização em caso de morte
acidental ou invalidez permanente por acidente.
A Samarco assume integralmente o pagamento da contribuição mensal para a
seguradora e apenas o empregado tem direito. Na ocorrência de um dos eventos
cobertos pelo seguro, o empregado ou os seus dependentes deverão procurar a
Gerencia de Serviços e RT de sua unidade deverão procurar a Gerencia de serviços e
RT para receber orientação quando aos procedimentos e a documentação necessaria
para o recebimento da indenização.
A adesão ao seguro de Acidentes Pessoais é obrigatória.
Coberturas:
Morte acidental;
Invalidez permanente por acidente.
Capital segurado:
13 vezes o salário, limitado ao máximo de R$ 168.828,75.

Importante!
	Comunique aos seus familiares e beneficiários sua participação nas
apólices de Seguro de vida em Grupo e na de Acidentes pessoais e
os instrua a entrar em contato com a Gerencia de Serviços e RT na
ocorrência de um dos eventos cobertos.
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TRANSPORTE
Nas suas unidades industriais, a
Samarco fornece transporte (ônibus)
aos empregados para facilitar o seu
deslocamento de casa para a empresa e
vice-versa.
São fretados ônibus que passam pelas
localidades abaixo, transportando os
empregados com conforto e segurança:
No Espírito Santo
Itaipava, Iriri, Piúma, Anchieta, Guarapari,
Vila Velha, Vitória, Serra e Cariacica.
Em Minas Gerais
Mariana, Ouro Preto, Catas Altas, Santa
Bárbara e Barão de Cocais.
Consute o itinerários dos ônibus em: Intranet / Dia a Dia/ itinerários
Em BH, o empregado tem a opção de receber o vale-transporte, que é
descontado até o limite de 6% do salário-base. Para receber, ele deve solicitar a
Gerencia de Serviços e RT/Serviço pessoal. A Samarco fornece vale-transporte
para a RMBH.

VOLTAR
AO ÍNDICE

50

MANUAL DE BENEFÍCIOS |
UNIFORME

51

UNIFORME
A Samarco fornece uniforme masculino e feminino
completo composto por calça, camisa, sapato, cinto e
jaqueta aos empregados e estagiários.
Limites
Anualmente, o limite de retirada é de 05 conjuntos para
empregados da área operacional, e de 02 conjuntos para
empregados da área administrativa.
Para retirada do uniforme, é necessário a abertura de RC no
SAP e apresentação do número da reserva no Almoxarifado
e /ou Loja de uniformes.
O uso do uniforme é obrigatório nas unidades industriais da
empresa.
Para mais informações, consulte o procedimento de
Aquisição, Reposição e Uso de uniformes da Samarco.
Higienização de uniformes
A Samarco fornece o serviço de lavagem/higienização
de uniformes para os empregados que estão lotados
estritamente em ambiente industrial nas áreas operacionais
da manutenção, produção e os marítimos.
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samarco.com | 0800 033 8485
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