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UMA CONJUNTURA ADVERSA NÃO IMPEDIRÁ A LUTA DE
MANTER E AVANÇAR NAS CONQUISTAS

A

Unidade Sindical (Sindicatos dos Ferroviários da
Bahia e Sergipe, Mogiana/SP, Rio de Janeiro e
Sorocabana/SP) está disposta a manter a
resistência, assim como fez na Campanha Salarial
2015/2016, quando suportou todo tipo de pressão, sem
retroceder, e com força para ir até as últimas
consequências.
Com toda certeza, a Campanha Salarial de 2017/2018
não será diferente da anterior, sobretudo, pela
conjuntura contrária aos interesses da classe
trabalhadora. As reformas da previdência e trabalhista
propostas pelo governo golpista e seus asseclas
atingem em cheio os direitos conquistados pelo povo
brasileiro. Este cenário adverso vai exigir de todos os
companheiros uma luta incansável, como trabalhar
ativamente nas bases e participar das convocações das
centrais sindicais e dos movimentos sociais.
Para atender a legislação, estão sendo feitas as
Assembleias Gerais Ordinárias para aprovação da
Pauta de Reivindicações 2017/2018, conforme Edital no
verso deste Informativo, que foi publicado nos Jornais “A
Tarde” e “da Cidade” dos estados da Bahia e Sergipe,
respectivamente.
A Unidade Sindical se reúne nos dias 26 e 27 de junho
de 2017, em Aracaju/SE, para fechamento da Pauta
Unificada de Reivindicações 2017/2018, após receber
sugestões colhidas nas assembleias. No dia 30 de junho
de 2017, os sindicalistas farão a entrega da pauta na
sede da FCA/VLI, em Belo Horizonte/MG.
A disposição dos trabalhadores (as) para lutar,
fortalecerá a bancada dos trabalhadores durante todo o
processo negocial. Vamos à luta sem medo, como bem
expressou Geraldo Vandré, em uma de suas históricas

canções: “...Vem, vamos embora, que esperar não é
saber, quem sabe faz hora, não espera acontecer...”

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL
Os trabalhadores é quem decidem a
manutenção de sua entidade
A Contribuição Assistencial, conforme prevê o artigo 513
da CLT, alínea "e", poderá ser estabelecida por meio de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, com o intuito
de sanear gastos do sindicato da categoria
representativa.
Assim, é a prática do SINDIFERRO ao encerrar o
processo negocial, encaminhar a correspondência à
FCA/VLI para realizar os descontos dos empregados
lotados na base de jurisdição.
O valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), em única
parcela, referente ao Acordo Coletivo de Trabalho
2016/2017, cuja correspondência já foi encaminhada à
empresa para proceder o desconto no próximo
pagamento (mês de junho/2017), que foi aprovado no
ano passado.
Os empregados (as) da FCA/VLI reconhecem a
importância da contribuição, pois sabem que a ação
fortalece as campanhas salariais durantes todas as
rodadas de negociações, pelo fato de proporcionar a
participação e atuação dos seus dirigentes sindicais das
bases, principalmente, no processo de aprendizagem e
produção dos debates sobre as dificuldades de forma
detalhada que cada setor de trabalho apresenta.

A FERROVIA NOS ESTADOS DA
BAHIA E SERGIPE

As inúmeras notificações acerca dos constantes
acidentes ocorridos nos últimos tempos demonstram a
preocupação da entidade sindical com o profundo
descaso na manutenção da via permanente e o material
rodante sem a mínima condição de oferecer um
ambiente de trabalho digno aos ferroviários.
O SINDIFERRO vem denunciando incansavelmente
toda vez que há um acidente ferroviário, por mais
simples que pareça, à Agência Nacional de Transportes
Terrestres (ANTT). Esse tipo de ação resultou em
resposta. A ANTT informou que a FCA/VLI foi notificada

e intimada para manter o patrimônio e a segurança da
operação ferroviária e da população, que resultou no
Auto de Infração nº 0263/Bloco 11, porque vem
repetidamente, protelando a manutenção da ferrovia,
por descumprir os contratos com referência aos
investimentos nas ferrovias dos estados da Bahia e
Sergipe. A Agência deve fazer nova inspeção no período
de 19 a 23 de junho de 2017.
"Eu acredito é na rapaziada ... Que não foge da fera e
enfrenta o leão...” Gonzaguinha.

