
ATA DE REUNIÃO 

A FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A, representada por: Roney Alvarenga e Angelo 
Soares, e o, SINDICATO DOS TRABALHADORES DE EMPRESAS DE TRANSPORTES 
FERROVIÁRIO E METROVIÁRIO DOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE – SINDIFERRO, os 
diretores Paulino Rodrigues de Moura, Manoel Cunha Filho, Cloves dos Santos Gomes, 
Edvaldo Lisboa de Cássia, Verenizia Luciana Miranda Salvador, Lorena Vanessa Mendes Lira; 
Milton Ferreira da Silva, Rui Pedro Barbosa de Agrela, Valter Vilas Boas Junior, Carlos Gomes 
dos Santos, Airton Plácido Santos, Jurandyr Almeida Lima, Guilhermano da Silva Filho, Amilton 
Aragão dos Reis e Waldir dos Santos Costa Filho, reuniram-se em 06 de agosto 2020, às 14:00 
horas através de videoconferência na plataforma “Teams”. 

 

A Entidade Sindical, informou o que Diretor do Sindicato Sindiferro, Manoel Cunha Filho, 
também representa a Federação Interestadual dos Trabalhadores Ferroviários da CUT, nesta 
reunião. 

 
Na sequência o Sindicato relatou o fato ocorrido em Catiboaba/BA, no último dia 30/07, onde 
um empregado da empresa, ao receber o boletim do sindicato amassou e o jogou fora, na 
presença dos diretores da entidade que faziam a distribuição do mesmo. A empresa, sem a 
intenção de fazer qualquer tipo de pré-julgamento, lamenta o fato ocorrido, e reforça que um 
dos seus valores é o respeito as pessoas, e as entidades sindicais. E que a mesma presa por 
um ambiente de trabalho saudável e com respeito, para seus empregados e as entidades. 

 

Iniciados os trabalhos a EMPRESA informou aos sindicatos, que nesta próxima sexta- 
feira, enviará a entidade sindical, por e-mail, uma contraproposta por escrito, em 
resposta a pauta de reivindicação encaminhada pelo sindicato que representa a pauta 
da empresa já consolidada, que, têm por objetivo permitir que seja possível identificar 
os pontos de convergência e/ou pontos divergentes agilizando assim o processo 
negocial. 

 
Na sequência a empresa apresentou ao sindicato, o cenário de cargas para mês de 
agosto, bem como o resultado do volume acumulado até julho, das Ferrovias, Portos e 
Terminais, e conforme solicitado pelos sindicatos enviará uma cópia do material aos 
sindicatos. 

 

Após as apresentações a EMPRESA, confirmou a manutenção da data base em 1o de 
setembro/2020, as partes consensaram a prorrogação da vigência do acordo coletivo 
2019/2020 até 30/11/2020, e ficou acordado também entre as partes que caso seja 
necessário as mesmas discutirão a prorrogação de um novo prazo, a empresa ressalta 
também que as condições de aplicação de eventual reajuste salarial, serão tratadas ao 
longo do processo negocial. 

 
Fica estabelecido que a continuidade de discussões sobre o Acordo Coletivo 
2020/2021, esta pré-agendada para os dias 19/08 e 02/09 às 14:00 através de 
videoconferência na plataforma “Teams”. 

 
Esta ata foi lavrada e assinada pelos representantes, em duas vias de igual teor e 
idêntica forma. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião. 
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