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o período de 16 a 22 de outubro de 2018, os 

Ndiretores Paulino Moura e Cloves Gomes 

r e a l i z a r a m  A s s e m b l e i a s  G e r a i s 

Extraordinárias com os empregados (as) da Ferrovia 

Centro-Atlântica S.A. (FCA), pertencente a holding VLI

É importante registrar, para que não paire nenhuma 
dúvida como agem os patrões, quando da aprovação 
da Pauta de Reivindicações 2018/2019, cujo edital é 
publicado nos jornais de grande circulação nos 
Estados da Bahia e Sergipe e comunicado a empresa 
com o objetivo de liberar os empregados para 
participarem das assembleias – em conformidade com 
o artigo 612 e seguintes da CLT– a empresa através de 
e-mail respondeu: “...podem ser realizadas, porém, 
não pode parar a produção...”. Ora, há mais de 19 

Multimodal S/A – antigo acrônimo para Valor da 

Logística Integrada, controlada pela VALE, para 

votação da proposta final, para celebração do Acordo 

Coletivo de Trabalho 2018/2019, com validade de 1º de 

setembro de 2018 a 31 de agosto de 2019. 

A lógica perversa, cruel e desonesta aconteceu. 
Durante as negociações, os diretores do SINDIFERRO 
fizeram questão de denunciar o tratamento 
diferenciado que empresa adotou contra a entidade 
sindical, de não permitir que nas assembleias 
dialogássemos com os trabalhadores sobre a proposta 
final com a introdução do maldito banco de horas. Toda 
essa ação da empresa foi por medo que a proposta 
fosse rejeitada pelos empregados.  

DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS

(dezenove) anos que assim procede-se em obediência 
a lei, tanto para aprovar a pauta, quanto para a votação 
da proposta final das cláusulas que foram discutidas 
durante o processo negocial.

A programação das Assembleias aconteceu em 
horários que não prejudicassem a produção, até no 
sábado e domingo. A Companhia ao tomar 
conhecimento do edital – não sabemos ainda como, 
procurou reunir os trabalhadores em só local para 
votação. 

CAMPANHA SALARIAL
2018/2019 FCA/VLI

TRABALHADORES DA FCA/VLI VOTAM E DECIDEM O ACT 2018/2019

Escrutinadores e testemunhas de apuração dos votos
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Os diretores da entidade foram alertados, apenas para 
informar os dias e horários à categoria, inclusive, não 
afixar dentro dos locais de trabalho. Por quê? A 
pergunta já foi respondida acima: a empresa proibiu 
que o SINDIFERRO parasse a produção para aprovar 
a pauta de reivindicações. Mas, por que agora eles 
quiseram parar a produção? Óbvio ululante. Exigiu a 
presença de todos os Mantenedores de Via 
Permanente para votarem, sem medo de errar, a 
proposta para esta classe corrigiu uma injustiça salarial 
de décadas, portanto, razoável. Diferentemente para 
os demais trabalhadores (as) que serão submetidos ao 
escandaloso e humilhante banco de horas. 

HISTÓRICO RECENTE DA POLÍTCA 
EMPRESARIAL APLICADA

Lembram-se, da eleição para escolha do representante 
dos trabalhadores (as) para o Conselho de 
Administração da FCA? Pois bem, os Mantenedores de 
Via Permanente das turmas, na grande maioria, não 
votaram, ou melhor, a empresa não fez nenhuma 
questão que eles pudessem, também, decidir na 
escolha de seu representante no órgão tão importante 
d a  e m p r e s a ,  p e l o  c o n t r á r i o ,  f o r a m  t o d o s 
desrespeitados ou excluídos. Porque a FCA/VLI fez 
isto? Simplesmente, na Bahia e Sergipe tinha uma 
chapa com grande possibilidade de vitória: Paulino 
Moura e Manoel Cunha, legítimos representantes da 
categoria, cuja entidade sindical – SINDIFERRO – 
ajuizou várias ações trabalhistas em favor desse 
valorosos empregados ferroviários, com resultados 
das perícias favoráveis. 

Precisamente, às 10h20min, do dia 22 de outubro de 
2018, foram abertas as urnas para contagem dos 
votos, tendo como escrutinadores os Dirigentes 
Sindicais: Wilson Pereira, João Matos, Cloves Gomes 
e Edvaldo Lisboa. 
Foram contabilizados 295 votantes, tendo o seguinte 
resultado: A FAVOR - 264 (89,49%); CONTRA  - 29 
(9,83%); BRANCO - 02 (0,68%). 

Então, pode-se atestar que a atitude empresarial, de 
acordo com o seu interesse, em situações similares, 
aplica tratamento completamente diferente: dois pesos 
e duas medidas.

RESULTADO DAS ASSEMBLEIAS

Mesmo tendo enfrentado várias táticas semelhantes a 
essa, a chapa referida não foi eleita por pouco mais de 
trinta votos. Se contabilizarmos a quantidade de turmas 
de via permanente que não votaram, pelos motivos 
expostos, não tinha outro resultado, a não ser a vitória 
da chapa dos trabalhadores (as). 

Assembleia em Senhor do Bonfim-BA

Assembleia em Serrinha-BA

Assembleia em Itiúba-BA

Escrutinadores contabilizam os votos

Assembleia em Santa Luz-BA



O SINDIFERRO requereu ao Ministério Público do 
Trabalho da 5ª Região (MPT) uma Mediação com a 
FCA/VLI, referente a participação de mais de 30 (trinta) 
empregados lotados nas localidades de Senhor do 
Bonfim, Itiúba e Santa Luz/BA, considerando que 
existia uma CIPA em Senhor do Bonfim (sede) que 
atendia as demandas destas localidades. Com as 
demissões ocorridas desde agosto de 2015 até 
presente data - a empresa não tem mais interesse em 
operar o transporte de cargas no Estado da Bahia - o 
número de empregados foi reduzido para abaixo de 51 
empregados - quantitativo necessário para a 
constituição de uma CIPA (NR 5). 

ELEIÇÃO DA CIPA ALAGOINHAS/BA

Após a proclamação do resultado, a direção do 
SINDIFERRO entregou em mãos do representante da 
empresa, a Carta nº 145/CG/SINDIFERRO/18, datada 
de 22/10/18, comunicando o resultado e solicitando 
agendamento para assinatura do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2018/2019, o que ocorreu imediatamente, no 
mesmo local de apuração dos votos na Delegacia 
Sindical de Alagoinhas-BA, sede “Raphael Martinelli”.

No ano de 2017, durante o processo negocial, o 
SINDIFERRO fez questão de discutir o assunto - está 
n a  a t a  d e  1 0 / 11 / 2 0 1 7 .  N a  r e u n i ã o  d e 
acompanhamento, foi feita a mesma coisa - ver 
boletim Unidade Ferroviária nº 717/MAI/2018, página 
4. Foi anexada também a Relação dos Demitidos, de 
agosto de 2015 até a presente data para demonstrar o 
desinteresse da empresa na operação da malha 
ferroviária, isto é, o número de empregados tem se 
reduzido drasticamente. Após a empresa ter 
sinalizado que os empregados que ficaram sem CIPA 
pudessem participar da CIPA de Alagoinhas/BA, 
localidade mais próxima, do processo eleitoral como 
CANDIDATO e com direito de VOTAR. A empresa 
voltou atrás e proibiu a participação desses 
empregados. 
Assim, a entidade sindical solicitou ao MPT as 
seguintes providências: a) MEDIAÇÃO do Ministério 
Público do Trabalho para ver a participação legítima 
dos trabalhadores no processo eleitoral.  A ELEIÇÃO 
está prevista para ocorrer no dia 01 de novembro de 
2018, conforme carta enviada pelo Presidente da CIPA 
de Alagoinhas/BA; b) Suspensão do processo eleitoral 
até que a Mediação defina seu objeto. 
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Representantes do SINDIFERRO e FCA/VLI assinam o ACT



Algo para pensar: Nas duas guerras mundiais, o que 
antecedeu foi exatamente isso, a ascensão do 
fascismo, culminado na 2ª Guerra Mundial com a 
ascensão do Nazismo, e o que se viu foi, no princípio, a 

Estamos no segundo turno da mais importante eleição 
presidencial do Brasil, em nossa existência. O que 
ocorreu no primeiro turno foi uma debandada de votos 
para a extrema direita, isso mostra a desilusão de uma 
parcela da sociedade que quer mudança, e, é 
exatamente aí que mora o perigo: o fascismo é mestre 
na arte da mentira e enganação, vem se alastrando 
pelo mundo de várias maneiras e, cada vez mais, 
promover concentração de renda, com retiradas de 
direitos, endividando a classe média e levando os mais 
pobres a miséria. Portanto, nós Ferroviários e 
Metroviários, não podemos nos deixar levar por esse 
crescimento mentiroso que a princípio foi defendido até 
por algumas instituições que se diziam democráticas e 
que agora estão vendo no que apostaram, pois, foi sim 
uma corrida antiPeTista, baseada no ódio de classe, na 
intolerância, no racismo, na homofobia e entre outros. 

COMPANHEIROS E COMPANHEIRAS,
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Vamos todos à Luta. E a Luta agora é buscar votos. 

DIREÇÕES DA FITF/CNTTL/CUT E SINDIFERRO

perseguição dos comunistas em seguida a matança 
em larga escala de judeus, negros e tudo que não 
fosse “BRANCO”. 

Companheiros (as), neste momento, veremos muita 
propaganda enaltecendo o povo Nordestino, pobres, 
negros, LGBT e não podemos cair nessa, lembrem-se: 
o FASCISMO é assim, manipulador e maquiavélico. 

Não podemos aceitar essa desgraça política. Nós, 
Ferroviários e Metroviários, temos que ir para rua e 
chamar a atenção das pessoas. Saiamos de nossos 
sindicatos e só retornemos depois do resultado do 
segundo turno; suspenda tudo que não for prioridade 
“CAIA” na campanha. Assim, esse será maior a defesa 
dos interesses da classe e do povo que você fará; não 
fique imóvel com os 47% de votos do “COISO” pois só 
32% de votos foram diretos, portanto, temos muito no 
que crescer e estamos crescendo, não vamos dividir 
nosso país, nós somos uma nação e vamos lutar por 
ela. A luta agora é contra o fascismo. 

HADDAD CONTRA O FASCISMO
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