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Unidade    Ferroviária
 categoria acompanhou “pari passu” todo o 

Aprocesso negocial da Campanha Salarial 
2017/2018 e decidiu nas Assembleias Gerais 

Extraordinárias realizadas nos dias 04, 05 e 06/12/17, 
através de voto secreto, se autorizava o SINDIFERRO 
assinar ou não o Acordo Coletivo de Trabalho, 
considerando que na primeira votação, por diferença 
de 7 (sete) votos, a maioria votou contra a proposta 
final da FCA.
A Unidade Sindical atuou no sentido de que as 
d i reções  dos  s ind i ca tos  que  a  compõem 
apresentassem a negatividade, nas assembleias, que 
existem dentro do conjunto que foi negociado, e, pedir 
o voto contra a proposta insignificante da empresa.
Assim, todos fizeram, porém, nas bases dos 
sindicatos coirmãos, os trabalhadores (as), por 
maioria, aprovaram. Restou da Unidade Sindical 
somente o SINDIFERRO, razão de a direção ter 
convocado reunião do Colegiado ampliado com as 
presenças de todos os diretores empregados da FCA 
para buscar alternativas ao impasse. Na reunião, por 

maioria dos seus membros, foi aprovado que 
reapresentasse a categoria, a mesma proposta que já 
fora rejeitada, com indicativo que sua direção 
permaneceria votando contrário, o que aconteceu.
Para levar novamente para reavaliação, a diretoria do 
SINDIFERRO reabriu as negociações apresentando 
propostas específicas da base, isto é, fora da proposta 
oficial da Companhia, e, houve acordo nos seguintes 
pontos: a) Na hipótese de ocorrer demissão a 
homologação da rescisão contratual será feita no 
SINDIFERRO; b) FCA garante a estabilidade 
provisória aos diretores excedentes integrantes da 
diretoria do SINDIFERRO; c) A FCA se compromete, 
na hipótese de ser aprovado, a cumprir o ACT 
2017/2018 na íntegra, advertindo seus gestores das 
consequências do descumprimento; d) Caso não seja 
possível à compensação em folga no mês da 
frequência, as horas extras serão pagas com os 
percentuais estabelecidos no ACT, sendo proibido o 
não cumprimento das horas extras na folha de ponto 
do empregado. 

FERROVIÁRIOS (AS) DA FCA DECIDEM A CAMPANHA SALARIAL 2017/2018

3 escrutinadores contam os votos dos trabalhadores no pleito que aprova a proposta da empresa



Na reunião realizada com o Gerente de Recursos 
Humanos, Roney Alvarenga, os diretores do 
SINDIFERRO foram informados que caso houvesse 
rejeição pela segunda vez, a empresa aplicaria a CLT 
(Consolidação das Leis do Trabalho) em face da 
ultratividade se encontrar sub judice, porém, já com 
decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes do 
STF (Supremo Tribunal Federal) que suspendeu a 
Súmula 277 do TST -, com as seguintes alterações: 1.  
Implantação do turno de 6 horas para os empregados 
que laboram em turno ininterrupto de revezamento; 2. 
Aplicação do percentual de 20% para o Adicional 
Noturno; 3. Acaba a escala de 4 tempos; 4. Pessoal 
com jornada de 44 horas semanais, laborarão no 
sábado das 08:00h às 12:00 horas; 5. Turno fixo nas 
Oficinas de manutenção de vagões e locomotivas; 6. 
Possibilidade de implantar a jornada fixa para 
Maquinista. Acrescentou ainda, que se a entidade 
sindical publicasse o Edital de Convocação de novas 
assembleias, autorizava a entrega do “chester” e faria 
a distribuição de brinquedos para os dependentes dos 
empregados com idade de 10 anos, 11 meses e 29 
dias. 
Com forte crítica dos diretores nas assembleias sobre 
as alterações propostas e os acréscimos nos itens do 
SINDIFERRO, de forma democrática e transparente, 
316 de empregados (as) manifestaram de forma 
consciente seu voto, demonstrando profunda 
compreensão da conjuntura presente. 
Assim, foram escolhidos três escrutinadores para 
aberturas das urnas, tendo o seguinte resultado: A 
FAVOR -  279; CONTRA – 36; BRANCO 01, total 316 
votos, aprovado com 88,29%. Na anterior o resultado 
foi: A FAVOR - 148; CONTRA - 155; BRANCO - 1, total 
de votantes 304, rejeitada a proposta com o percentual 
de 50,99%.
A entidade sindical enviou e-mail e correspondência 
para a empresa comunicando o resultado.
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FORTALECIMENTO DA UNIDADE SINDICAL: 
UMA REFLEXÃO

“É preciso conhecer os limites da força. É preciso saber 
quando combinar força com estratégia. Leon Trotsky”  .

As direções dos sindicatos da Bahia e Sergipe, 
Mogiana, Sorocabana e Rio de Janeiro debruçaram 
em buscar alternativas que viessem fortalecer a 
Unidade Sindical, com a maior brevidade possível, 
considerando a necessidade superior de estabelecer 
estratégias e táticas contra as forças do capital, que a 
cada dia se fortalece com um governo golpista e um 
parlamento (Câmara dos Deputados e Senado 
Federal) traidor do povo.
Os caminhos são difíceis, mas, na vontade de 
encontrar mecanismos que permitam a Unidade 
Sindical fazer profundas mudanças na estrutura 
organizativa não há dúvidas de que as ideias 
aparecerão, e no consenso serão colocadas em 
prática.
O mesmismo de atuação não pode mais continuar, 
razão da pressa que norteia a Unidade Sindical em 
outro patamar de enfrentamento. E de forma objetiva, 
sem medo de melindrar qualquer companheiro, as 
direções e os militantes sindicais precisam ser 
convencidos a não recusarem a aceitar as novas 
tarefas e métodos que por certo serão apresentadas 
na próxima reunião para o fortalecimento da Unidade 
Sindical.

“Expor aos oprimidos a verdade sobre a situação é abrir-lhes 
o caminho da revolução. Leon Trotsky”  .
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