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INFORMATIVO DO SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS DA BAHIA E SERGIPE FILIADO A FITF/CUT ANO XXIV Nº 653/JUN/2014

Campanha Salarial VALEC 2014 / 2015

Da esq. para dir.: Vanderlei Gomes, Paulino Moura, Valmir de Lemos, Wilson Alves
(Sup. VALEC), Gallis Abreu (Assessor VALEC), Jerônimo Netto e Carlos Vitoretti.
No dia 05 de junho de 2014, no Rio de Janeiro/RJ, os
diretores Antonio Eduardo e Paulino Moura
representaram o SINDIFERRO na 1ª Rodada de
Negociações da Pauta de Reivindicações 2014/2015,
dos 387 trabalhadores da extinta RFFSA, que por força
da Lei nº 11.483/2007, foram transferidos para a
empresa VALEC - Engenharia, Construções e
Ferrovias S/A. De todas às cláusulas acordadas,
somente uma, diz respeito aos aposentados e
pensionistas complementados beneficiários das Leis nº
8.186 de 21/05/1991 e 10.487 de 28/06//2002,
referente ao reajuste salarial.
No processo negocial, a VALEC apresentou a
contraproposta de reajuste dos salários com o índice de
6,28% (seis vírgula vinte e oito por cento),
correspondente a inflação do período (maio/2013 a
abril/2014), com pagamento a partir de maio de 2014
(data-base da categoria). Várias cláusulas de cunho
econômico e social foram aceitas pelas partes. A
VALEC informou que remeterá as cláusulas acordadas
para manifestação do Departamento de Coordenação
e Governança das Empresas Estatais (DEST), órgão
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
(MPOG), que após análise dará conhecimento a
Federação Interestadual dos Trabalhadores
Ferroviários da CUT.

SESEF
O Ministro dos Transportes publicou a Portaria nº 196,
de 22 de maio de 2014, no Diário Oficial da União,
edição do dia 23/05/14, que altera o Regulamento do
Serviço Social das Estradas Ferro – SESEF, aprovada
pela Portaria nº 93, de 15/05/14. A Lei nº 11.483, de 31

de maio de 2007, no seu art. 17, transfere o SESEF
para empresa VALEC, isto é, depois de decorrido sete
anos de sua sanção. O mais grave é que, quem
continua no comando da Diretoria Executiva da
instituição é o Sr. Jorge Moura, responsável pela
demissão de 196 trabalhadores (as) que seguem
pelejando para receber as suas justíssimas verbas
rescisórias. A FITFCUT protestou veementemente
contra a indicação desse senhor, e fez constar em ata,
na oportunidade, que o ex-contador do SESEF, José
Alfredo Almeida detalhou todo o processo contábil,
informando ainda, que todo o patrimônio é de R$ 60
milhões negativos e que a contabilidade está parada e
não existe nenhum registro contábil. A VALEC, diante
da gravíssima improbidade administrativa suspendeu
o repasse dos recursos mensais ao SESEF. A
FITFCUT exige que o SESEF tenha uma diretoria de
técnicos indicados pelo Governo Federal.

COMISSÃO DE REVISÃO
DA TABELA SALARIAL
A FITFCUT cobrou da direção da VALEC a
constituição da Comissão de Revisão da Tabela
Salarial da extinta RFFSA, e fez registrar a indignação,
de como está sendo conduzida a análise das perdas
salariais, inicialmente proposta pelos sindicatos que
compõem a Federação. Os representantes da VALEC
assumiram o compromisso de enviar todas as
informações ao tempo em que encaminhará
solicitação para agendar uma reunião com o
presidente da empresa, em Brasília-DF, para tratar
deste assunto e do SESEF.
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No período de 19 a 30 de junho de 2014 foram realizadas
Assembleias Gerais Ordinárias para discussão e aprovação
da Pauta Unificada de Reivindicações 2014/2015 dos
empregados (as) que laboram na Ferrovia Centro-Atlântica
S/A (FCA). Os trabalhadores apresentaram sugestões que
serão analisadas e introduzidas na pauta. No dia 30/06/14,
os Sindicatos da Unidade Sindical (SINDIFERRO, Belo
Horizonte, Mogiana, Rio de Janeiro e Sorocabana)
protocolizarão a Pauta na sede da empresa em Belo
Horizonte.
O pontapé inicial da campanha desse ano está acontecendo
mais cedo, em virtude da realização da copa do mundo no
Brasil, e, pelas profundas mudanças na constituição dos
novos acionistas da FCA/VLI/VALE S/A, que, com toda a
certeza, exigirá da categoria, mobilização permanente para
que as conquistas sejam mantidas e ampliadas. Será um
processo negocial duríssimo, portanto, todos devem estar
preparados para um bom combate, o que significa, a
conscientização do direito adquirido consagrado na Carta
Magna: o direito de greve.
Até lá, a diretoria do SINDIFERRO estará reivindicando e
reunindo com a empresa, para solucionar as demandas que
se apresentam no cotidiano laboral.

REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO
A entidade vem realizando reuniões de acompanhamento,
conforme a Cláusula 56. A última ocorreu no dia 16/04/14,
em Simões Filho/BA, e foram debatidas várias
irregularidades no descumprimento do ACT 2012/2014: a)
Dormitório dos Maquinistas de São Félix/BA; b) Emissão de
cópias das últimas medições para elaboração do LTCAT e
PPRA – a FCA informou que disponibilizaria até o dia
28/04/14, e, até hoje, ainda não foi entregue. Um
desrespeito aos trabalhadores e ao SINDIFERRO; c)
Transferências dos empregados lotados no Estado de
Sergipe; d) Requerimentos de empregados requerendo
amparo na Cláusula 32 do ACT 2012/2014; e)
Regularização Salarial dos Maquinistas já formados; f)
Regras de Ouro – uso do bafômetro; g) Falta de higienização
e limpeza na Estação de Esplanada e Serrinha/BA; h)
Reembolso de despesas de viagem; i) Descontos de
Adiantamento nos avisos de crédito; j) Fornecimento de
água mineral; k) Plano de Saúde em Serrinha/BA; l) E-mail
denominado maquinistasdmf@gmail.com – um instrumento
de socialização virou arma nas mãos dos covardes. A
empresa eliminará e deu o prazo até 02/05/14; m) Plano de
Saúde em Brumado e região; n) Resolução nº 4.131/13 da
ANTT. A FCA informou que existem perspectivas positivas
nas cargas de Magnesita, derivados claros, cal e expectativa
de entrada de minério da empresa Bamin; duas turmas do
SENAI para formação de aprendizes com início previsto
para julho/14.

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO
PREVIDENCIÁRIO – PPP
Este tema também foi objeto de discussão na reunião. No
entendimento dos dirigentes sindicais, existe por parte da
FCA, uma ação orquestrada para não resolver os problemas
apresentados, prejudicando enormemente à vida dos
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trabalhadores que necessitam deste documento para dar
entrada na aposentadoria. A FCA na tentativa de “empurrar
com a barriga” informou que os empregados devem procurar
Raimundo Moreira, lotado em Belo Horizonte, através de email, para dar uma sensação de querer sanar uma série de
erros, alguns até grosseiros nos PPP’s emitidos. A entidade
marcou uma reunião no dia 21/05/14, em Alagoinhas/BA,
cujo resultado foi uma tremenda decepção. Nada foi
resolvido. Agora só resta ajuizar diversas ações na Justiça
do Trabalho para cobrar da empresa a obrigação de fazer.

CAMPANHA SALARIAL CTB
Durante seis rodadas de discussão da Pauta de
Reivindicações 2014/2015 dos trabalhadores (as) da
Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB)
esgotaram-se todas as iniciativas do SINDIFERRO para se
chegar a um acordo. Diante desse impasse, foi realizada
uma Assembleia Geral Extraordinária no dia 25 de maio de
2014, e a categoria deliberou: a) Ajuizamento de Dissídio de
Natureza Econômica, exclusivamente, de duas cláusulas,
objeto do impasse, Reajuste Salarial e Cartão
Refeição/Alimentação; e b) Estado de Greve. O
SINDIFERRO através da Carta nº
083/CG/SINDIFERRO/14, datada de 26/05/14, comunicou
a empresa o resultado da assembleia.

CTS

DISSÍDIO COLETIVO
DE NATUREZA ECONÔMICA

O SINDIFERRO agilizou todo o processo junto com a área
jurídica da entidade, para ajuizar de imediato a ação que
tomou o número DC nº 0000466-43.2014.5.05.0000 no
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Estava
marcada para o dia 10/06/14 a Audiência de Conciliação e
foi adiada para o dia 11/06/14. Nesta audiência, as partes
manifestaram a possibilidade de acordo na cláusula que
trata do ticket refeição/alimentação, e, mais uma vez, foi
adiada para o dia 18/06/14, às 13:30 horas. Na ocasião,
para finalizar o impasse, o presidente do TRT – Tribunal
Regional do Trabalho da 5ª região, o Desembargador
Valtércio Ronaldo de Oliveira apresentou as seguintes
propostas:
a)
Reajuste Salarial de 6,28%, dividido em 2 vezes 2% a partir de maio e 4,19%, para novembro de 2014,
retroativo a maio de 2014;
b)
Reajuste de 6,28% no Cartão
Refeição/Alimentação, nos moldes do reajuste salarial –
sendo 2% neste mês de junho, retroativo a 1º de maio de
2014, e mais 4,19% em novembro, também retroativo a 1º
de maio de 2014.
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 20 de
junho,
na3602
Estação Ferroviária da Calçada, os trabalhadores
AGÊNCIA
aceitaram as propostas. No dia 30/06/2014, a partir das
14h, para homologação na forma do art. 863 da CLT.
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CONGRESSO EM SALVADOR LEGITIMA
FEDERAÇÃO DOS FERROVIÁRIOS
Vitória da esperança, esforço e
resistência. Realmente, não há
outra afirmação para expressar a
importantíssima realização do 1º
Congresso da Federação
Interestadual dos Trabalhadores
Ferroviários da CUT, realizado nos
dias 23 e 24 de maio de 2014, em
Salvador/BA. Evento que ficará na
história, pela conquista de mais
um instrumento de organização e
luta dos trabalhadores
metroferroviários.
O capitalismo e as forças pelegas
não aceitam a constituição dessa
trincheira da classe operária, e,
tentam ainda, na justiça, reverter à
criação da Federação Cutista. É
uma prova do desespero, porque
não adianta existir uma Federação
legalizada se esta não serve para
os objetivos para qual foi fundada:
representar a categoria com
dignidade, respeito e
combatividade.
O Congresso, depois da avaliação
dos delegados atingiu
completamente sua missão.

Registrar a participação
brilhante dos Conferencistas:
Advogado Trabalhista, Carlos
Alberto Oliveira; Juiz do
Trabalho, Murilo Carvalho
Sampaio Oliveira; Vereador de
Salvador, Dr. Valdir Pires. Além
do representante da CUT
Nacional, Jacy Afonso de Melo,
Secretário de Organização e
Política Sindical; Eduardo Lírio
Guterra, Vice-Presidente da
Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Transportes
(CNTT); Daniele Souza,
Representante da CUT
Nacional; Cedro Silva,
Presidente da CUT/BA;
Deputados Estaduais e Federal
do Partidos dos Trabalhadores,
Joseildo Ramos, Yulo Oiticica e
A m a u r y Te i x e i r a ,
respectivamente. Esteve
presente também ao evento, a
Srª Isa Moura Lelis Costa
Simões, Superintendente
Regional do Trabalho da Bahia,
neste ato representando o

Ministro do Trabalho e Emprego,
Manoel Dias.
Para testemunhar esse feito
inédito, as lideranças sindicais
ferroviárias nacionais: Rafael
Martinelli, Jerônimo Netto, Antonio
Eduardo, Paulino Moura, Manoel
Cunha, Valmir de Lemos, Severino
Urbano, José Cleófas, Luis
Cláudio, Manoel Raimundo, Sérgio
Tadeu, Roberval Placce, Lenival
José e Victor Pena.
A Federação Cutista
Metroferroviária trilhará pelo
apreço a democracia operária,
ética, intransigente em defesa dos
direitos da categoria, participação
efetiva nos fóruns nacionais, e, um
ferrenho combate aos patrões
exploradores da mão de obra. Sua
direção tem compromisso em
representar com afinco uma
categoria extremamente
importante na construção e
desenvolvimento do país. Viva a
FETRAFERRO-CUT.

Diretoria da FITF eleita durante o 1º Congresso em Salvador-BA
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TERCEIRIZAÇÃO
A AMEAÇA AGORA VEM DE CIMA
O Projeto de Lei nº 4.330/2004, de autoria do
Deputado Federal, Sandro Mabel (PMDB/GO), já
recebeu o aval do relator Deputado Arthur Maia
(PMDB/BA), cujo texto precariza ainda mais as
relações trabalhistas, fragiliza a organização e a
representação sindical, além de, extinguir a
responsabilidade solidária. Tudo com o intuito do
capital diminuir custos e aumentar o lucro. A CUT e
os sindicatos filiados vêm mobilizando nas ruas,
fazendo um embate aos setores conservadores.
Existem outras provas inquestionáveis da
degeneração da terceirização: os salários pagos
são menores, as condições de trabalho precárias,
enfrentam riscos maiores de adoecer e se
acidentar no trabalho.
A maioria dos Ministros do Tribunal Superior do
Trabalho (TST) – dos 27 Ministros 19 são contra o
PL 4.330-A/04 -, condenaram veementemente,
afirmando: “...ao permitir a generalização da
terceirização para toda a economia e a sociedade,
certamente provocará gravíssima lesão social de
direitos sociais, trabalhistas e previdenciários no
País, com a potencialidade de provocar a
migração massiva de milhões de trabalhadores
hoje enquadrados com efetivos das empresas e
instituições tomadoras de serviços em direção a
um novo enquadramento, como trabalhadores
terceirizados, deflagrando impressionante
redução de valores, direitos e garantias
trabalhistas e sociais”. Para completar a
enxurrada de declarações de autoridades desta
nação, vejamos agora o que diz o Procurador
Sebastião Caixeta do Ministério Público do
Tr a b a l h o : “ O P r o j e t o d e L e i 4 . 3 3 0 é
inconstitucional. A alegação dos patrões de que
trará segurança jurídica à contratação de
terceirizados não é verídica”.
A tentativa de regulamentar as atividades
terceirizadas com o texto já aprovado na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC) pode ser colocada em votação a qualquer
momento, por isso, o movimento sindical deve
estar devidamente atento e vigilante para fazer um
grande combate a diretriz recepcionada no PL nº
4.330/2004.

O Supremo Tribunal Federal (STF) deu
repercussão geral no Recurso (ARE) Nº 713211,
onde pretende examinar a terceirização sob o
prisma da liberdade de contratação, conforme
expresso na decisão do Ministro Luiz Fux, ao
justificar a atuação do Tribunal no tema. Aí onde
mora o perigo. Ora, a questão reveste-se de
centralidade no debate sobre as relações de
trabalho, tanto no plano político, quanto jurídico.
Acima mencionamos a luta que a CUT e as
entidades sindicais fizeram para enfrentar a
ofensiva patronal no legislativo, com a PL 4.330/04
e, mas recente, devem todos se preparar para um
novo enfrentamento no plano do STF. A ameaça
agora vem de cima.

O METRÔ ANDOU

Após 14 anos de espera, os moradores de
Salvador, enfim, viram o metrô andar. A linha 1
do transporte sobre trilhos foi inaugurada, no
dia 11 junho pela presidente Dilma Rousseff e o
governador Jaques Wagner. Os diretores do
Sindiferro, Antonio Eduardo, Paulino Moura e
Pedro França participaram da cerimônia. O
trecho inaugurado tem 7,3 km e poderá ser
percorrido gratuitamente, em fase de testes, até
setembro. As estações da Lapa, Campo da
Pólvora, Brotas e Acesso Norte já estão
finalizadas. Porém, a parte final, entre Acesso
Norte e Retiro, ainda está em obras e funcionará
apenas em viagens programadas até setembro.
A linha 1 ainda inclui os terminais de Bom Juá e
Pirajá, que têm previsão para serem entregues
em janeiro de 2015. O investimento total é de R$
8,7 milhões.
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