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Vivenciando no país um clima de 
instabi l idade polít ica com um 
governo golpista interino que veio 
para servir o patronato, as ameaças 
da gestão empresarial continuam 
sendo expostas sem nenhuma 
timidez. Um tremendo retrocesso 
está à vista. A ferrovia nos estados 
da Bahia e Sergipe está com os dias 
contados, sobretudo, pelo fato da 
Resolução nº 4.131/13, da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres – 
ANTT continuar em pleno vapor. No 
estado de Sergipe há mais de dez 
anos não trafega um trem de carga; 
os trilhos e as estações estão em 
absoluto abandono.
Nesta conjuntura adversa é que será 
palco de todo o processo negocial 
com a FCA/VLI. Mesmo com este 
d iagnós t i co  te r r í ve l  pa ra  os 
trabalhadores (as), não podemos 
desanimar. Ainda resta em cada um 
de nós, a capacidade de enfrentar o 
dragão e resistir contra sua política 

Trainees (futuros maquinistas).  
Diante destes tristes números, 
como acreditar que ainda há 
interesse que os trens de carga 
circulem pela Bahia?
No que diz respeito às demissões, a 
empresa age de forma seletiva, 
para não chamar atenção – 
diferentemente dos noticiários da 
operação lava-jato, que fazem 
diariamente para escandalizar. 
Resta-nos lutar até o fim, sem 
medo, com a consciência de que 
essa batalha será a final, portanto, 
ex ige  d ispos ição  de  toda  a 
categoria. 
Nas assembleias, a direção do 
S I N D I F E R R O  e s t a r á 
recepcionando as sugestões para 
elaboração da Pauta Unificada de 
Reivindicações 2016/2017, que 
será entregue no dia 30 de junho de 
2016, em Belo Horizonte.

OU VAI, OU RACHA!

de retirar direitos e conquistas, e do 
fechamento de posto de trabalho. 
Está nos p lanos da empresa 
transferir a Oficina de Manutenção de 
Vagões de Alagoinhas/BA para a 
O fi c i n a  d e  M a n u t e n ç ã o  d e 
Locomotivas, localizada na mesma 
cidade. Ora, não há, sem medo de 
errar, qualquer justificativa plausível 
para convencer a categoria de que a 
transferência ocorrerá por questão 
de  cus tos ,  em face  da  c r i se 
econômica que afeta a nação. 
Investir na adaptação de um local 
para realizar a manutenção de 
vagões, no momento em quem a 
FCA/VLI reduz suas despesas?  É 
acreditar em “Papai Noel”. 
Por outro lado, desde 05 de agosto de 
2015, até a finalização deste jornal, 
quando a Companhia não cumpriu as 
cláusulas econômicas de reajuste e 
abono, foram demitidos 73 (setenta e 
três) trabalhadores (as), 35 destes, 
da área operacional, sendo 08 

NEGOCIAÇÃO JÁ COMEÇA EM CLIMA DE TERROR
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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 à Rua do Imperador, 
nº 353, Mares, Salvador-BA, CEP 40.445-030, mediante artigos 81º e 83º, e conforme o previsto no artigo 
611 e seguintes da CLT convoca toda categoria ferroviária, para participar das Assembleias Gerais 
Ordinárias a serem realizadas no período de 13 a 20 de junho de 2016, com a data, local e horários abaixo 
especificados, em 1ª convocação e trinta minutos após em 2ª e última convocação, nas cidades que 
integram a base territorial da entidade nos Estados da Bahia e Sergipe, para apreciação e deliberação da 
seguinte ordem do dia:
1. Discussão e Aprovação da Pauta Unificada de Reivindicações 2016/2017, que abrange os empregados 
da Ativa da Empresa Ferrovia Centro-Atlântica S/A – FCA/VLI;
2. Manter as Assembleias abertas em caráter permanente para conhecimento da posição da Ferrovia 
Centro-Atlântica S/A – FCA/VLI, bem como, o andamento das negociações a fim de serem tomadas às 
deliberações que se fizerem necessárias; 
3. Decidir sobre a deflagração ou não do movimento grevista nos termos do disposto da Lei nº 7.783/89 (Lei 
de Greve); 
4. Autorizar a Diretoria do Sindicato a instaurar o “Protesto Judicial” para garantia da data-base 
01/09/2016, caso necessário;
5. Conceder poderes à Direção do Sindicato para discutir, negociar e celebrar, a qualquer tempo Acordo 
Coletivo de Trabalho ou instaurar o competente Dissídio Coletivo de Trabalho caso necessário; 
6. Discutir e deliberar sobre a Contribuição Assistencial a ser cobrada de todos os membros da Categoria. 

REALIZAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS

Dia 13/06/2016, às 06h30min, 08h30min, 13h00min e 16h00min, nas Estações Ferroviárias das Cidades 
de , , e , respectivamente;Simões Filho Santo Amaro Petim  Conceição da Feira/BA
Dia 14/06/2016, às 06h30min e 17h00min, nas Estações Ferroviárias de e Alagoinhas Contendas do 
Sincorá/BA  , respectivamente; 
Dia 15/06/2016, às 07h00min e 16h00min, na  e na Delegacia Sindical de Brumado/BA Estação 
Ferroviária da Cidade de Iaçu/BA   , respectivamente;
Dia 17/06/2016, às 06h30min e 17h00min, na Delegacia Sindical “Dr. Rogério Ataíde” Senhor do 
Bonfim/BA Santa Luz/BA e na Estação Ferroviária de , respectivamente; e
Dia 20/06/2016, às 08h00min na  .Delegacia Sindical de Aracaju/SE

Salvador, 06 de junho de 2016

ANTONIO EDUARDO NASCIMENTO OLIVEIRA
COORDENADOR GERAL


	Página 1
	Página 2

