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Unidade    Ferroviária
  SINDIFERRO REÚNE-SE COM A FCA PARA 

DISCUTIR DEMANDAS DOS TRABALHADORES 

            

                   
No dia 26 de março de 2013, a cidade de Alagoinhas – BA, foi 
palco para a reunião entre o SINDIFERRO e a FCA/VALE, 
atendendo ao que determina a Cláusula 56 – Reuniões de 
Acompanhamento do ACT 2012/2014. Na oportunidade, 
foram discutidos diversos assuntos referentes ao 
descumprimento do referido acordo e procedimentos que 
ferem a legislação em vigor. A entidade sindical foi 
representada pelos diretores Paulino Moura, Manoel Cunha, 
Antonio Eduardo (Fominha), Gilsemar Aymberê, Milton 
Ferreira, João Almeida e Wilson Pereira. Representaram a 
empresa, Ângelo Soares (RTS), Sérgio Soares (Gerente Via 
Permanente), Rodmilton Oliveira (Gerente de Operações), 
Willian Lobo (Supervisor SSMA), Aline da Silva (Assistente 
Social), Cláudio Baleeiro (Supervisor de Manutenção) e 
Waleska Gusmão (Recursos Humanos).
O que chamou a atenção do SINDIFERRO foi a não 
apresentação dos documentos LTCAT – Laudo Técnico de 
Condições Ambientais do Trabalho e PPRA – Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais. A FCA/VALE contratou a 
peso de ouro a firma Previação para realizar os serviços de 
medições em todas as áreas da companhia existentes nos 
Estados da Bahia e Sergipe, porém, até hoje, recusa-se a 
apresentar os resultados, que teve a participação efetiva dos 
diretores do SINDIFERRO, Gilson Correia, Jorgivaldo 
Pereira, Guilhermano Filho, Rui Agrela, Orlando Carvalho e 
João Batista. Apenas os documentos das medições de 
Brumado-BA foram apresentados ao SINDIFERRO, que faz 
uso das cópias. Faltam ainda, os de Iaçu, Simões Filho, 
Alagoinhas, Senhor do Bonfim/BA, estado de Sergipe e as 
Oficinas de Manutenções. 
A firma Previação concluiu os serviços há mais de um ano, 
assim, entendemos que há uma intenção maldosa da 
empresa para prejudicar vários trabalhadores (as) que 
exercem suas atividades laborais em condições de riscos e 
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho. 
O LTCAT e o PPRA são documentos que ligam as condições 
de segurança no ambiente de trabalho prestando, cada um, a 
finalidades diferentes.

 O LTCAT é elaborado com o intuito de se documentar os 
agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho, 
analisando e concluindo se estes podem gerar insalubridade 
para os trabalhadores eventualmente expostos. Os 
adicionais de periculosidade e insalubridade só podem ser 
concedidos depois da elaboração desse instrumento legal. O 
LTCAT só será renovado caso sejam introduzidas 
modificações no ambiente de trabalho.
Já o PPRA, tem como objetivo de reconhecer e reduzir e/ou 
eliminar os riscos existentes no ambiente de trabalho, 
servindo, inclusive, de base para a elaboração do PCMSO – 
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O 
PPRA precisa ser revisto e renovado anualmente. 
A FCA/VALE pode ser multada caso não possuam o LTCAT e 
o PPRA conforme está explícito no Parágrafo 3º do art. 58 da 
Lei nº 8.213/91, com o texto dado pela Lei nº 9.528/97 diz 
que: “A empresa que não mantiver laudo técnico 
atualizado com referência aos agentes nocivos 
existentes no ambiente de trabalho de seus 
trabalhadores ou que emitir documento de comprovação 
de efetiva exposição em desacordo com o respectivo 
laudo, estará sujeito à penalidade prevista no Art. 133 
desta Lei, que foi republicada na MP 1596-14 de 10.11.97 e 
convertida na Lei 9528 de 10.12.97”.
É notório que a Companhia estabelece a política perversa de 
não conceder os direitos dos trabalhadores, no que diz 
respeito à concessão dos adicionais de insalubridade e 
periculosidade. Por isso, retarda a divulgação das medições 
realizadas pela firma Previação, lucrando em cima da mão de 
obra operária, deixando de pagar os referidos adicionais há 
mais de um ano. Acrescenta-se ainda, que para burlar a 
legislação e tentar enganar os trabalhadores (as), concede 
os adicionais em determinado local, com empregados que 
exercem as mesmas atividades de riscos e expostos aos 
agentes nocivos sem fazer o mesmo em outras regiões.
Na reunião, conforme está dito na Ata, a FCA/VALE solicitou, 
mais um prazo, de noventa dias (90), isto é, até 26/06/13, 
para apresentação dos documentos cobrados pelo 
SINDIFERRO. Um absurdo, o que obriga a entidade sindical 
a tomar as devidas providências junto ao poder judiciário, 
elevando cada vez mais o passivo da empresa, e, pelo que 
observamos “não está nem aí”. 

LTCAT E PPRA: 
FCA EMPURRA COM A BARRIGA  

LT C AT  e  P P R A d e v e m  s e r  
apresentados imediatamente, como 
d i sse  os  r ep resen tan tes  da  
Companhia: “... o mapeamento de 
atividade de todos os empregados 
lotados nos Estados da Bahia e 
Sergipe já foram realizados.”  
É um desrespeito aos trabalhadores 
(as) a não concessão dos adicionais 
de periculosidade e insalubridade, o 
que contraria a fala do presidente da 
empresa, quando solicita um esforço 
dos operários para cumprirem as 
metas estabelecidas. Esse tipo de 
ação acaba sendo uma ferramenta 
que desestimula a produtividade. A 
FCA/VALE empurra com a barriga os 
direitos dos trabalhadores (as).
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PLANO DE SAÚDE  
Continuam péssimos os atendimentos do Plano de Saúde 
Unimed Nacional, na região de Brumado/BA, agravando-se, 
ainda mais, com a notícia de que a Unimed Salvador foi 
punida pela ANS – Agência Nacional de Saúde, apesar de a 
empresa FCA dizer que os empregados não serão atingidos 
com a suspensão do plano.
Na data de 19 de fevereiro de 2013, o SINDIFERRO se 
reuniu com a Srª Miriam Rocha, Relações Empresariais da 
Central Nacional Unimed, e Ivonete Bondezan, responsável 
pelo relacionamento com Unimeds, em Brumado/BA. Na 
ocasião, foram decididos vários encaminhamentos para 
solucionar o grave problema, porém, sem efeitos práticos 
até o momento. Com a mudança de plano, acarretou na 
perda de clínicas credenciadas, número reduzido de 
prestadores e dificuldades de agendamento nos médicos 
cooperados. Os trabalhadores não podem esperar a boa 
vontade da operadora. A empresa, sim, tem que exigir 
respostas urgentes, afinal, a vida dos trabalhadores e seus 
dependentes não tem preço.

Conceição da Feira-BA. O SINDIFERRO já esteve visitando 
o local. Na oportunidade, faltavam alguns itens para atender 
à Cláusula 25 – Dormitórios/Alojamentos.
O SINDIFERRO ajuizou a Ação de Cumprimento Processo nº 
0083100-91.2008.5.05.0005, com sentença procedente.

DORMITÓRIOS E ALOJAMENTOS
Foram t ra tadas as  cond ições dos segu in tes  
Dormitórios/Alojamentos: a) Monte Azul-MG, as solicitações 
pendentes foram sanadas e novas demandas surgiram, 
contudo, a FCA/VALE já providenciou a contratação de 
firma; b) Licínio de Almeida-BA, o Dormitório foi interditado e 
foi providenciado o aluguel de uma casa. O SINDIFERRO 
esteve “in loco” e constatou que as condições de descanso 
são razoáveis; c) Caculé-BA, algumas reformas foram feitas 
devido às solicitações do SINDIFERRO; d) São Félix-BA, o 
Dormitório será transferido dentro de um mês para 

PAGAMENTO RETROATIVO DO 
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

DOS TRABALHADORES DAS 
MÁQUINAS PLASSER

A FCA/VALE de forma abrupta retira o adicional de 
periculosidade dos trabalhadores que laboram nas máquinas 
plasser, sem realizar um novo LTCAT, uma atitude que 
causou grandes danos financeiros. As atividades realizadas 
após a concessão do adicional são as mesmas, sem 
nenhuma alteração. Então se pergunta: Por que a empresa 
deixou de pagar o adicional utilizando esse expediente ilegal? 
A resposta é obvia: lucrar explorando em cima dos direitos 
dos trabalhadores, com isso reduzir seus custos. 
Depois de várias reivindicações a empresa retoma o 
pagamento do adicional, mas, ainda não pagou o retroativo, 
alegando falta de recursos. Solicitou ao Sindicato um prazo 
60 dias (26/06/13). Os trabalhadores não podem esperar, o 
SINDIFERRO ajuizará uma ação, em nome desses 
operários, sob o instituo da substituição processual, quer 
dizer, com uma procuração do Coordenador Geral é 
suficiente para requerer na justiça o direito postergado pela 
FCA/VALE.

OUTRAS DEMANDAS DA CATEGORIA
Também entraram na pauta de discussão as demandas da 
categoria a seguir relacionadas: 1. Emissão de Perfil 
Profissiográfico Previdenciário de Marcos Cezar Mendes da 
Costa, Jorge dos Santos Miranda, Martin Sá Barreto Sales e 
Jorge Cerqueira Sales. A empresa informa que a solicitação 
de PPP, agora, deverá ser feito via telefone número 
0800.286.1230, e anotar o número do protocolo; 2 - Plano de 
Saúde para os Aposentados; 3 – Salário do Ronda de Via 
Permanente. Alguns empregados que exercem esse cargo 
ainda não recebem a remuneração por essa atividade, como 
por exemplo, em Iramaia/BA; 4 – Pátio da Estação de 
Catiboaba/BA com a iluminação deficiente, dificultando 
consideravelmente o trabalho à noite. Pela FCA/VALE foi 
dito que fez as manutenções, com substituição de lâmpadas 
e regularização dos focos dos refletores; 5 – Os empregados 
na função de OOF e Auxiliares de Maquinistas lotados em 
Brumado já tiveram regularizados o pagamento do adicional 
de periculosidade, o ano passado; 6 – Falta de segurança no 
pátio da Estação de São Francisco, em Alagoinhas/BA. Esse 
assunto é deveras recorrente pelo SINDIFERRO, que 
reivindica o aumento de efetivo de agentes de segurança. A 
empresa disse que foi realizada uma melhoria na 
iluminação, instalação de câmaras de vídeo e com previsão 
imediata de construção de uma guarita na entrada da Oficina 
de Manutenção de Vagões (Arlindo Luz); 7 - Óculos de Grau 

para trabalhadores lotados na Via Permanente, em 
Serrinha/BA. Situação que já foi resolvida; 8 – Atraso na 
entrega do vale transporte, em Alagoinhas/BA. Situação foi 
regularizada; 9 – Descaso com os Maquinistas objeto da 
Carta nº 025/CG/SINDIFERRO/13, de 18/02/13. A empresa 
informou que as alegações contidas na referida carta não 
procedem, porque fez uma investigação interna através da 
Segurança Patrimonial, apurando que os maquinistas já 
tinham sido hospedados e, saindo para jantar, 
posteriormente, retornando para o descanso e encontrou o 
Hotel fechado; 10 – Os maquinistas lotados em Senhor do 
Bonfim/BA e que trabalham na manobra na cidade de 
Itiúba/BA, a pousada contratada pela FCA/VALE não oferece 
as mínimas condições para o descanso. A Companhia 
informou que adequará uma cozinha na Estação para suprir 
as deficiências da pousada, solicitando um prazo de 60 dias 
(26/05/13); 11 - Falta de limpeza na Estação de Serrinha/BA. 
A FCA/VALE foi dito que dentro de 30 dias (26/04/13) estará 
colocando um posto de limpeza; e 12 – Implantação da 
Escala de Maquinista 6x2. Foi agendada uma reunião para o 
dia 22/04/13, em Simões Filho/BA, porém, surgiram outras 
atividades inadiáveis, nos obrigando a mudar para outra data, 
ainda a ser confirmada com o Gerente da área. Acompanhe 
o ACT 2012/2014, e qualquer descumprimento denuncie.
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