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CAMPANHA SALARIAL VALEC/FIOL
A PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2015/2016 PARA APROVAÇÃO DOS TRABALHADORES

O

SINDIFERRO antecipou a
Campanha Salarial
2 0 1 5 / 2 0 1 6 d o s
trabalhadores da empresa
Engenharia, Construções e
Ferrovias S/A (VALEC), que
laboram na construção da
Ferrovia de Integração Oeste
Leste (FIOL), realizando visitas
em todos os pólos no estado da
Bahia, com o objetivo de colher
informações de demandas para
elaboração da Pauta de
Reivindicações. Diversas
sugestões de trabalhadores foram
introduzidas no documento.
As conjunturas nacional e
internacional no momento são de
crise, porém, os funcionários não
são responsáveis por ela. Assim, a
direção da entidade estará, mais
uma vez, na frente da trincheira
lutando para que a empresa
atenda os justos pleitos da
categoria.

A batalha não será fácil,
considerando que a gestão
empresarial utilizará das graves
condições econômicas e políticas
que passa a nação, para tentar
convencer os representantes dos
trabalhadores sobre a
contraproposta abaixo do
reivindicado.
A mobilização é um instrumento
essencial durante o processo
negocial. Para tanto, é de suma
importância se estar preparado
para utilizar o legítimo direito de
greve.
A VALEC insiste em desrespeitar
o Acordo Coletivo de Trabalho em
vigor, obrigando a entidade
sindical a ajuizar ação trabalhista
para se ver cumprir o que foi
assinado entre as partes. Além
de, não atender as Normas
Regulamentadoras da CLT –
Consolidação das Leis do
Trabalho. O descaso da empresa

gera prejuízos aos empregados
que laboram na construção da
FIOL, levando a desmotivação e
os pedidos de rescisão de contrato
individual de trabalho, o que
provoca uma alta taxa de turnover
desnecessário.
O turnover em uma empresa do
porte da VALEC, exige dos seus
gestores responsabilidade com o
bem público, considerando uma
ferramenta de apoio essencial no
controle da rotatividade da mão de
obra.
É preciso que a gestão
empresarial, que muda toda vez
que o Ministro dos Transportes é
substituído, assuma
definitivamente o respeito aos
seus funcionários, principalmente,
os que laboram em obra uma
importantíssima para o
desenvolvimento do país,
envolvendo uma soma fabulosa de
recursos públicos.

AÇÃO TRABALHISTA

O SINDICATO É VOCÊ.

O

s trabalhadores não
podem esperar a 'boa
vontade' da empresa
para ver os benefícios serem
pagos regularmente, por isso, a
importância da entidade de
classe que utiliza as
prerrogativas da lei para
defender seus direitos.
O SINDIFERRO ajuizou ação
trabalhista para que a VALEC
cumpra a norma de promoção
e progressão dos empregados
regidos pelo Plano de Cargos e
Salários – PCS 2012.
O SINDIFERRO espera que o
poder judiciário faça a justiça.

FAÇA PARTE!
SINDICALIZE-SE!

Q ualquer instituição sem fins
lucrativos só sobrevive com os
recursos de seus associados. O
sindicato não é diferente. A
sindicalização além de ser um
instrumento de consciência política,
fortalece a unidade dos trabalhadores
na luta contra os patrões.
Aos valorosos trabalhadores, que
diuturnamente laboram na
construção da Ferrovia de Integração
Oeste Leste, chegou a hora de
darmos as mãos e pensarmos que o
sindicato é o único capaz de fazer a
luta em defesa de seus direitos e
novas conquistas. Sindicalize-se e
seja mais um na trincheira da
resistência contra o capital.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES FERROVIÁRIO E
METROVIÁRIO DOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE - SINDIFERRO, com sede a Rua do
Imperador, nº 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 Ordinária 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 07
de agosto de 2015, na cidade de ILHÉUS/BA, abrangendo os empregados lotados na cidade de
Ilhéus/BA, em 1ª convocação às 08h00min, e em 2ª e última convocação às 08h30min, com
endereço na Av. Soares Lopes, nº 956, Centro, Ilhéus/BA, e na cidade de JEQUIÉ/BA, abrangendo
os empregados lotados nos municípios de Barra do Rocha e Jequié/BA, em 1ª convocação às
15h00min, e em 2ª e última convocação às 15h30min, com endereço na Av. Otávio Mangabeira, Qd
H, Lot 2-A, Jequié/BA; e em BRUMADO/BA, abrangendo os empregados lotados nos municípios de
Tanhaçu, Brumado, Guanambi, Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória, Correntina e São
Desidério/BA, em 1ª convocação às 10h00min, e em 2ª e última convocação às 10h30min, com
endereço na Av. Centenário, nº 1988, Bairro Rodoviária, Brumado/BA, para apreciação e
deliberação da seguinte ordem do dia: 1. Discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações
2015/2016, que abrange os empregados da ativa da Empresa Engenharia, Construções e
Ferrovias S/A - VALEC; 2. Manter as Assembleias em caráter permanente e tantas quanto forem
necessárias; 3. Decidir sobre a deflagração ou não de movimento grevista nos termos do disposto na
Lei nº 7.783/89 (Lei de Greve); 4. Outorgar poderes à direção do Sindicato para discutir, negociar,
assinar Acordo Coletivo de Trabalho e propor a instauração de Dissídio Coletivo de Trabalho; 5.
Discutir e deliberar sobre a Contribuição Assistencial a ser cobrada de todos os membros da
categoria; 6. Autorizar o ajuizamento de ações, sobre o instituto da Substituição Processual, em
favor dos trabalhadores.

Salvador, 03 de agosto de 2015.

ANTONIO EDUARDO NASCIMENTO OLIVEIRA
COORDENADOR GERAL
Respeito
ao
Trabalhad
or!
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