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Na 4ª Rodada de Negociações realizada no dia 13/10/14, 
a empresa, que em reunião anterior havia colocado a 
“vaca na sala”, mas diante da reação dos trabalhadores, 
recuou um pouco. O intuito foi dar a impressão que o 
processo negocial evoluiu. Aposta infrutífera!
Os Sindicatos entendem que a postura unilateral adotada 
pela FCA/VLI é amadora e que pouco contribui para o 
avanço e evolução da relação capital/trabalho, pelo 
contrário, cria um clima conflituoso de insatisfação no 
campo que pode desembocar na mobilização dos 
empregados; pois quer embutir seus interesses no 
acordo, desprezando os interesses dos trabalhadores.
As cláusulas da pauta unificada de reivindicações dos 
trabalhadores, muito embora defendidas de forma 
fundamentada pelos Sindicatos, são veementemente 
negadas pela empresa, que tenta de todas as formas 
garantir no acordo, cláusulas de interesse dos 
empresários sem se deter que o processo negocial é uma 
via de mão dupla e, é por isso, que o acordo é chamado de 
COLETIVO.
É notório que a empresa alçou outro patamar nos 
mercados em que atua e os trabalhadores verificam isso 
todos os dias. A empresa tem dinheiro, e nada mais justo,  
pagar o correto pelo desprendimento dos empregados, 
que batem recordes e metas diariamente, mesmo 
laborando com péssimas condições de trabalho e salários 
defasados.
Locomotivas novas, inúmeros vagões, construção de 
terminais, reformas de pátios e a chegada de novos 
acionistas, traduzem uma nova empresa e assim sendo, a 
tendência deveria ser de evolução, mas, infelizmente, não 
é o que acontece.

AS PROPOSTAS CONTINUAM INDECENTES
Na tentativa de limpar a sujeira que a “vaca na sala” 
proporcionou, a FCA/VLI lançou uma apresentação aos 

empregados, cheia de armadilhas, com o objetivo de 
sensibilizá-los, acerca das propostas indecentes outrora 
apresentadas. Segue a proposta apresentada:

 Reajuste Salarial: 5% para 2014 e 5% para 2015;

 Cesta Alimentação: R$ 385,00 para 2014 e R$ 410,00 

para 2015;

 Abono Retenção: R$ 1.100,00 para 2014 e R$ 800,00 

para 2015;

 Tíquete Refeição/Alimentação: 22 unid. x R$ 21,30 

para 2014 e 22 unid. x R$ 22,60 para 2015; e

 Supressão do Tíquete Refeição/Alimentação no 

período de férias.

Com a proposta muito aquém da nova realidade da 
empresa, os sindicatos rechaçaram, recusando de pronto 
na mesa de negociações. 

ALERTA E MOBILIZAÇÃO PARA VENCER
Pelo “andar da carruagem”, a empresa deve apresentar a 
derradeira proposta, seguindo o “script” maligno de criar 
dificuldades para vender facilidades.
Os sindicatos alertam os trabalhadores para que continuem 
de prontidão, pois a empresa pretende manter cláusulas à 
margem da lei dentro do acordo. O jogo tende a endurecer e 
a vitória só dependerá da resistência dos próprios 
empregados.
Trabalhadores: fiquem atentos ao terrorismo psicológico e 
ao canto da sereia da empresa. Gerentes e Supervisores 
tentarão de todas as formas convencer a categoria de que a 
proposta é boa. Boa para quem?!

POSTURA UNILATERAL DA FCA/VLI 
NA MESA DE NEGOCIAÇÕES

Bancada patronal: da esq. para a direita - Lucas Lemes, Guilherme Ribeiro, Rosângela Carvalho, Dr. Geraldo Dias, Roney Alvarenga, Ângelo Soares, 
Zenildo Vieira e Ederson Almeida. Bancada dos Trabalhadores: Carlos Gomes, Wilson Pereira, Vandir Silva, Mario Ricardo, David Eliúde, Paulino Moura, 
Paulo de Tarso, Antonio Eduardo, João Gabriel, Rogério Pinto, Rui Agrela e Gilson Correia. 
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ATA RESUMIDA DA 4º RODADA DE NEGOCIAÇÕES
REALIZADA NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2014

“...Os sindicatos manifestaram que a empresa 
apresentou aos trabalhadores informações equivocadas 
totalmente diferente da realidade, os dados apresentados 
aos trabalhadores são inconclusivos e tendenciosos 
distorcendo e induzindo os trabalhadores ao erro, as 
informações deveriam ser apresentadas de forma 
integral. Segue abaixo tabela de correção salarial 
completa com o comparativo o INPC:

Prejuízo acumulado de 75,19% ao longo de 18 anos da 
criação da FCA/VALE e hoje FCA/VLI. Relembrando de que 
quando do nascimento da empresa os custos da 
implantação foram empurrados para os trabalhadores, 
sendo assim, não cabe ao trabalhador os custos do 
empreendimento para aumentar os lucros dos investidores. 
O momento em que passamos é para o reconhecimento do 
esforço dos trabalhadores para o crescimento e 
desenvolvimento da empresa. 
A divulgação feita pela empresa dos últimos 5 anos não 
transparece a realidade difícil que o ferroviário passa pelo 
estrangulamento do seu salário em prol de uma empresa 
que se nega a ver os sacrifícios de uma categoria que lutou e 
luta para o crescimento da empresa e por contra partida o 
crescimento do ferroviário.
Com vistas a divulgação da empresa no que se refere ao 
Tíquete e Cesta Alimentação a mesma se esqueceu que se 
utilizou desse recurso para não retribuir de forma respeitosa 
os aumentos salarias necessários para uma vida digna aos 
ferroviários. Hoje esses benefícios fazem parte da fonte de 
renda dos trabalhadores existindo situações em que se 
torna superior ao salario de fome imposto pela empresa 
principalmente aos ferroviários da via permanente, salário 
mínimo.
A empresa apresenta que o custo anual do tíquete nas férias 
é de R$ 3.000.000,00, conforme seu informativo, porém, 
não mostra a economia absurda que faz no bolso do 
trabalhador com o Adicional de Turno de Revezamento em 
18%, um ferroviário com um salário de R$1.150,00 tem um 
prejuízo anual de R$ 5.740,00, e quando multiplicamos a 
quantidade de profissionais da FCA/VLI apresenta uma 
economia anual, diretamente no bolso do trabalhador de 
R$19.400.000,00, fica evidente que o prejuízo do 
trabalhador é bem superior ao que se alega no informativo, 
lamentável“.

A cor rosa para esse boletim vem no objetivo de 
conscientizar a sociedade para a necessidade de fazer a 
mamografia anualmente, na prevenção do câncer da 
mama.
Praticamente, todos os países estão vestindo a camiseta 
da campanha OUTUBRO ROSA, assim como, pontos 
turísticos, monumentos e vários objetos de uso pessoal.
Essa campanha surgiu nos Estados Unidos na década de 
90, e hoje, participam órgãos públicos, empresas, 
sindicatos e ONGs para despertar e alertar a população 
dos riscos do câncer de mama, as formas de tratamento e 
diagnóstico. No Brasil, é o tipo da doença que mais 
acomete as mulheres, de acordo com o Instituto Nacional 
do Câncer. Diagnosticada precocemente, o índice de cura 
da doença é de até 95%.

OUTUBRO ROSA  OUTRAS CLÁUSULAS DISCUTIDAS

CLÁUSULAS NEGADAS: 46ª Abonamento 
Greve Transporte Coletivo, 50ª Dispensa 
Imotivada e 52ª Terceirização. 
CLÁUSULAS PENDENTES: 47ª Plano de 
Cargos e Salários, 49ª Adicional de Penosidade 
e 51ª Categoria Abrangida.
CLÁUSULAS ACORDADAS: 43ª Relação 
Demitidos/Desligados/Cadastro Geral, 44ª 
Contruibuição Assistêncial/Confederativa, 45ª 
Informativo de RH e 48ª Aleitamento Materno 
(18 meses). 

PRÓXIMA RODADA
A 5ª Rodada de Negociações está marcada para o dia 22/10/14, em Belo 
Horizonte/MG, às 08h00min, no Hotel San Francisco Flat.

EXPEDIENTE: Boletim Unificado dos Sindicatos Ferroviários e Metroviários da Bahia e Sergipe, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Zona Mogiana e Zona Sorocabana.
Endereço: Rua do Imperador, nº 353 - Mares - CEP 40 445-030 - Salvador-BA - Fone (71) 3312-1263 - Fax (71) 3314-7683 - E-mail:sindiferro@veloxmail.com.br
Site: www.sindiferro.org.br

    
  

 
 

 

1

 

 

 

ANO

      

CORREÇÃO

      

INPC

 

1998

 

0,00%

 

3,59%

 

1999

 

0,00%

 

5,25%

 

2000

 

2,00%

 

6,96%

 

2001

 

3,50%

 

7,31%

 

2002

 

4,50%

 

9,16%

 

2003

 

12,00%

 

17,53%

 
2004

 

4,50%

 

6,64%

 
2005

 

5,50%

 

5,01%

 
2006

 

3,00%

 

2,85%

 
2007

 

4,00%

 

4,82%

 2008

 

7,00%

 

7,15%

 2009

 

6,00%

 

4,44%

 2010

 

6,00%

 

4,29%

 2011
 

9,00%
 

7,40%
 2012

 
5,39%

 
5,39%

 2013
 

6,07%
 

6,07%
 

2014
 

0,00%
 

6,35%
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