
ATA DE REUNIÃO 
 
A FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A, representada por: Rôney S. 
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, Lorena Vanessa Mendes Lira; Antonio Eduardo Nascimento 
Oliveira, Milton Ferreira da Silva, Carlos Gomes Santos, Jurandyr Almeida 
Lima, Guilhermano da Silva Filho, Waldir dos Santos Costa Filho, Amilton 
Aragão dos Reis, João de Almeida Matos, José Wilson Oliveira da Silva, 
Gilsemar Aymberê Silva Borges , Valter Vilas Boas Júnior e Irineu Pereira dos 
Santos, reuniram-se em 23 de setembro 2020, às 09:00 horas através de 
videoconferência na plataforma “Teams”. 

 
Fica registrado em ata que o Diretor, Manoel Cunha Filho está representando a 
Federação Interestadual dos Trabalhadores Ferroviários da CUT. 

 
A empresa informou ao sindicato, sobre o falecimento do nosso empregado da 
via permanente lotado em Santaluz, destacou que todos os empregados que 
tiveram contato com nosso empregado, tanto os empregados próprios quanto 
terceiros estão sendo monitorados pela empresa, sendo seguido pela área de 
medicina da empresa, todos os protocolos definidos pela OMS, e o Ministério 
da Saúde . 

 
O sindicato, ressaltou a importância da testagem periódica dos empregados 
para o teste do Covid, e cobra da empresa mais detalhes sobre a forma de 
monitoramento dos empregados que tiveram contato com algum caso 
confirmado do Covid. 

 
Iniciados os trabalhos referentes a 5ª rodada de negociações do Acordo Coletivo 
de 2020/2021, foi ressaltado novamente por parte da empresa, que mesmo diante 
do atual cenário, de queda de volume e de receita, como já vem sendo destacado 
nas reuniões de negociação nestes últimos meses, os esforços nesta negociação 
coletiva 2020/2021, serão concentrados ao máximo, para se preservar as 
condições e benefícios do acordo coletivo atual. 

 
Foi ressaltado também que será fundamental a busca de receitas adicionais, da 
gestão eficiente/contenção de custos, de maneira a proporcionar a 
sustentabilidade do negócio. 

 

A empresa, em resposta a itens pendentes das reuniões anteriores propôs nesta 
rodada, a retirada da alteração no texto da cláusula “Participação nos Resultados” 
que constava na Contraproposta enviada ao sindicato, e propondo a renovação na 
íntegra do texto original desta clausula 4ª do Acordo Coletivo 2019/2020. O 
sindicato concorda com a renovação da clausula. A empresa também esclarece 
que em relação aos pontos pendentes sobre plano de saúde, estes serão 
detalhados na proposta que será enviada ainda hoje para todos os sindicatos. 

 
O sindicato destacou novamente e cobrou retorno da empresa sobre as 
dificuldades da rede de atendimento nos estados da Bahia e Sergipe, 

 
  
  



especificamente em Aracaju/SE, Brumado/BA e Alagoinhas/BA, do plano de saúde 
e odontológico. 

 

O sindicato ressaltou que o Inpc acumulado de 01/09/2019 a 31/08/2020, ficou em 
2,94% e destacou que o reajuste salarial é fundamental, para os empregados. 

 

Na sequência a empresa, informou que apresentará uma proposta econômica 
ao sindicato, por escrito sobre os itens: Plano de saúde, cesta alimentação, 
bem como com os demais itens sociais e econômicos como propostas de 
renovação para Acordo Coletivo. Esta proposta será encaminhada por e-mail 
ao sindicato no dia 23/09/2020, as 14:00. Também será enviado neste mesmo 
momento, o valor corrigido proposto pela empresa para a diária operacional, 

sendo que a diária operacional permanecerá da mesma maneira que é 
praticada atualmente, seguindo as normas internas da empresa. 

 
As partes agendaram uma nova rodada de negociação do Acordo Coletivo 
2020/2021, para do dia 29/09, às 08:00h. 

 
 

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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