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VALEC segue empurrando o ACT com a
“barriga” e greve deve acontecer
Segue indefinida a situação dos Trabalhadores da
VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias
S/A. Até o presente momento, a empresa continua
“enrolando” e ainda não sinalizou quanto à
assinatura do ACT 2013/2014, cuja data-base é 1º
de novembro. Os trabalhadores seguem sem
condições de trabalho, desassistidos, parecendo
cegos em tiroteio. Diante de uma ligeira
demonstração de descaso por parte da empresa,
a greve, sempre evitada pelos trabalhadores,
deve mesmo acontecer.
O passo importante para essa ação foi dado
durante as assembleias realizadas nos dias 17 e
18 de março de 2014, nas cidades de Ilhéus,
Jequié e Brumado/BA, quando a categoria
deliberou os seguintes itens:
1.Rejeição da proposta de “Minuta Final” contida
no Ofício nº 676/2014/SUREH, de 07/03/14;
2.A empresa apresente uma proposta já aprovada
pelo DEST/MPOG, remetendo ao SINDIFERRO,
até o dia 28 de março de 2014;
3.Assembleia no dia 31 de março de 2014 para
apreciação e deliberação da proposta da
empresa; e
4.Greve por tempo indeterminado a partir de
00h00min de 1º de abril de 2014, na hipótese de
rejeição pelos trabalhadores.
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A MORALIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS É O NOSSO DESAFIO
A categoria ferroviária do Brasil, através de suas
entidades em todos os níveis, tem uma grande tarefa:
fazer com que a VALEC seja uma empresa
cumpridora dos objetivos, para que venha
desenvolver o transporte ferroviário, visando o bem
estar social.
Um dos primeiros passos para se fazer necessário,
seria a realização de atos, que virem notícias nos
meio de comunição, para daí, sensibilizarmos a
opinião pública, trazendo como bandeira maior: a
moralização de seu quadro funcional.
Acreditamos que a VALEC conduza a promoção dos
seus empregados, através de um plano de carreira de
forma justa, contendo regras e princípios, sem que a
política partidária desmotive ou desqualifique o
quadro técnico, fazendo com que a competitividade
interna seletiva seja orgulho de seus empregados e
aprovada pela sociedade.

Ficou também acordado, que diante do alto custo
da entidade (R$ 8.610,47 até o momento), em
representar a categoria, uma taxa de contribuição
espontânea, no valor de R$ 60,00, em 3 parcelas
de R$ 20,00 (vinte reais) nas contas do
SINDIFERRO, através de depósito ou
transferência bancária. BANCO DO BRASIL AG:
2967-X C/C - 158378-6; CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL AG : 0062 OP- 003 C/C – 23160; e
BRADESCO AG : 3602 C/C - 48131-9.
Simultaneamente ao encontro nas cidades de
Ilhéus, Jequié e Brumado/BA, com presença de
parte da diretoria do SINDIFERRO, o coordenador
Geral Antonio Eduardo, esteve nos dias 17 e 18,
em Brasília, participando das assembleias da
categoria, reunião com a VALEC e da audiência de
mediação com Ministério Público do Trabalho do
Distrito Federal e parlamentares.
A categoria deve está unida e mobilizada, no
sentido de se apoiar ao SINDIFERRO, entidade de
30 anos de história, como o seu legítimo
representante.

Os diretores do SINDIFERRO, Manoel Cunha e Paulino Moura, na sede da VALEC, em Ihéus.
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TURNOVER NA VALEC
A VALEC descarrilha quando não faz nada para
impedir a rotatividade da mão de obra (turnover). Os
trabalhadores que laboram na construção da Ferrovia
de Integração Oeste Leste (FIOL) no Estado da Bahia
estão desmotivados pela falta de respeito,
devidamente comprovada pela direção da empresa.
Até o momento, nenhum mecanismo de retenção de
empregados nos quadros foi implementado. Sem essa
ferramenta, os trabalhadores estão pedindo para
rescindirem os seus contratos de trabalho. Foram
selecionados num concurso nacional e, parece que
existe uma política deliberada para não levar a sério
essa mão de obra, com isso, forçando o pedido de
demissão. Sabemos das razões desse concurso que a
VALEC lançou, porém, nada justifica que um
orçamento bilionário para construção da FIOL permita
que esses valorosos e qualificados empregados sejam
jogados na sarjeta.
A gestão empresarial pública precisa se preocupar
com as mudanças do mundo do trabalho. A diminuição
da rotatividade de mão de obra é um indicador crítico
de Recursos Humanos das empresas, proporcionando
redução de custo com recrutamento, seleção e
treinamento.
A VALEC terá que investir em treinamento de seus
empregados, pois, é importante motivar e reter os
trabalhadores.

CONDIÇÕES DE TRABALHO
O desrespeito começa desde o início do processo
seletivo, quando as cláusulas que estão contidas no
Edital são descumpridas pela VALEC. Ao serem
convocados a assumirem seus postos de trabalho,
ficam semanas a fio, sem receber nenhuma atividade.
Há casos que nem birô e computador têm para
trabalhar – uma vergonha. Os EPI's não foram
entregues a mais de um ano e, diga-se de passagem, a
empresa que ganhou a concorrência foi com um preço
bem abaixo do teto estabelecido. Vamos aguardar a
qualidade desses equipamentos para denunciar; não
houve e não há reunião convocada pela chefia
Imediata e mediata com trabalhadores (as), um
verdadeiro descaso. As condições de trabalho beiram
a insânia selvagem do capital, então, perguntamos:
como contribuir para fiscalizar o dinheiro público em
uma obra do tamanho da FIOL, oferecendo aos seus
legítimos gestores condições de trabalho indignas? O
que está por trás de tanto desrespeito? Com a palavra:
a direção da VALEC, Ministério dos Transportes e o
Governo Dilma.

PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
Não podemos aceitar a proposta da empresa, em

solicitar ao Instituto Geiprev de Seguridade Social
(GEIPREV) um estudo de proposta de plano de
previdência, prevista para ser concluído em 31/10/14,
prazo extremamente longo, considerando que ainda
terá de ser submetido ao DIREX, CONSAD e DEST. Já
imaginou quanto tempo à empresa irá ganhar para a
não concessão do direito que deveria ser
implementado no primeiro momento? É pura
“enrolação”, por isso, não podemos concordar com
essa proposta mirabolante.

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS (PCS)
Outro tema de extrema importância que a VALEC não
está levando a sério é o Plano de Cargos e Salários.
Ora, revisar o PCS e submeter à Diretoria Executiva,
Conselho de Administração e depois ao DEST, com
data prevista para 2015, é um acinte a inteligência dos
trabalhadores.
O PCS tem deficiências bem claras, não sendo
necessário tanto tempo para identificar e corrigir as
distorções apresentadas. Assim, concluímos que se
trata de uma prova material de que à direção da VALEC
não respeita os seus trabalhadores.
NÃO RESTA ALTERNATIVA, SENÃO A GREVE.
UNIDOS PARA ENFRENTAR AS FORÇAS
MAQUIAVÉLICAS DO CAPITAL.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE
TRANSPORTES FERROVIÁRIO E METROVIÁRIO DOS ESTADOS
DA BAHIA E SERGIPE - SINDIFERRO, com sede a Rua do
Imperador, 353 – Mares, Salvador/BA, mediante Artigos 28º, 80º e
81º, e conforme o previsto no artigo 611 e seguintes da CLT convoca
toda a categoria ferroviária para participar da Assembleia Geral
Extraordinária, dos Empregados da Empresa Engenharia,
Construções e Ferrovias S/A – VALEC, que laboram na Construção
da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL), a ser realizada no dia
31 de março de 2014, a) Na Cidade de ILHÉUS-BA, abrangendo os
empregados lotados nas Cidades Ilhéus - BA, em 1ª convocação às
08h00mim, e em 2ª e última convocação às 08h30min, com endereço
na Av. Soares Lopes, 956, Centro, Ilhéus - BA; b) Na Cidade JEQUIÉBA, abrangendo os empregados lotados nas Cidades Barra do Rocha
e Jequié - BA, em 1ª convocação às 16h30mim, e em 2ª e última
convocação às 17h00min, com endereço situado Av. Otavio
Mangabeira, Qd H, Lot 2-A, Jequié-BA; c) Na Cidade BRUMADO-BA,
abrangendo os empregados lotados nas Cidades de Tanhaçu,
Brumado, Guanambi, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória,
Correntina e São Desidério-BA, em 1ª convocação às 16h30mim, e
em 2ª e última convocação às 17h00min, com endereço na Av.
Centenário nº 1988, Bairro Rodoviária, Brumado-BA, para apreciação
e deliberação da seguinte ordem do dia: 1. Apreciação e deliberação
da contraproposta da empresa; 2. Decidir sobre a deflagração da
greve para o dia 01/04/14, nos termos do disposto na Lei nº 7.783/89
(Lei de Greve). 3. O que ocorrer.

Salvador, 18 de março de 2014.
ANTONIO EDUARDO NASCIMENTO OLIVEIRA.
COORDENADOR GERAL.
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