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P
elo que se desenhava, a 4ª Rodada de 
negociações, realizada no dia 18 de 
setembro, seria a última, mas não. A 

empresa, de forma estratégica, pediu 
prosseguimento e a 5ª Rodada está marcada 
para ocorrer no dia 25 de setembro. 
Representaram o Sindiferro nessa jornada, os 
diretores Paulino Moura, Cloves Gomes, 
Gilson Correia, Marcos Luz, Amilton Aragão, 
Irineu Pereira e Milton Ferreira.
Os representantes da FCA/VLI discutem 
simultaneamente com quatro grupos de 
negociadores dos trabalhadores, que são: a) 
Bahia e Sergipe; b) Belo Horizonte; c) 
Mogiana, Sorocabana e Rio de Janeiro; d) 
Maranhão, Pará e Tocantins.  
Nesta reunião, Paulino Moura se apresentou 
também como membro da Federação 
Interestadual dos Trabalhadores Ferroviários 
da CUT- FITF/CNTTL/CUT. A empresa 
ressalta que a negociação está sendo 
realizada diretamente com a entidade sindical, 
SINDIFERRO.

O SINDIFERRO denunciou a terceirizada 
HENZA, prestadora de serviços na área de via 
permanente, pelo tratamento concedido aos 
seus empregados. O sindicato reforça a 
necessidade da fiscalização na atuação da 
empresa HENZA, sob a alegação que estão 
a t r asando  os  pagamen tos  de  seus 
empregados, problemas no plano de saúde, 

falta de fornecimento de EPIs, Uniformes e 
ausência de depósitos de FGTS. A empresa 
informa que já acionou os gestores do contrato 
e assim que tiver uma posição, dará um 
retorno à entidade sindical. O SINDIFERRO 
solicita que a FCA envie o contato dos 
responsáveis da HENZA. A empresa informa 
que irá verificar com as áreas responsáveis se 
podem fornecer as informações solicitadas.
O sindicato questiona sobre o processo de 
CIPA na localidade de Senhor do Bomfim, 
Itiúba e Santa Luz/BA, e se os empregados 
destas localidades poderão participar das 
eleições como candidato e/ou eleitor na CIPA 
de Alagoinhas. A mesma situação ocorre nas 
localidades de Santo Amaro e Conceição da 
Feira/BA, no entanto, são envolvidos na CIPA 
de Simões Filho/BA. A empresa informa que 
irá posicionar o sindicato sobre o assunto.
Dando prosseguimento às discussões das 
cláusulas pendentes, a FCA/VLI apresentou 
as propostas, abaixo discriminadas:

REAJUSTE DOS SALÁRIOS

A contraproposta de reajuste dos salários, 
apresentada na última reunião, com a 
correção integral do Índice Nacional de Preço 
ao Consumidor (INPC), referente à inflação do 
período de 01.09.2018 a 31.08.2019, 
divulgada pelo IBGE, foi de 3,28%. Porém, 
nessa rodada, a FCA/VLI apresentou nova 
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contraproposta: “... reajustará a partir de 01 de 
setembro de 2019, os salários-base de seus 
empregados, ativos em 31 de agosto de 2019, 
em ( ), 3,5% três vírgula cinco por cento
representando ganho real para todos os 
empregados...”.
O SINDIFERRO reivindicou melhoria nos 
salários dos novos empregados que atuam 
com o controle de escalas, considerando a 
importância e complexidade da atividade.  A 
FCA/VLI disse: “A empresa informa que as 
contratações seguem as faixas salariais estipuladas e 
que estão alinhadas com os salários praticados no 
mercado”. 

CESTA ALIMENTAÇÃO

Sobre esta cláusula que o valor era de R$ 
545,00, com a proposta apresentada, houve 
um acréscimo de , passando para 3,67% R$ 
565,00. Abaixo a proposta na íntegra:
 
“A EMPRESA fornecerá alimentação aos empregados 
com contrato de trabalho ativo, nos termos da Lei 
6.321/76 e do Decreto nº 5/91, que institui o 
P R O G R A M A  D E  A L I M E N T A Ç Ã O  D O 
TRABALHADOR - PAT, e das disposições abaixo 
estabelecidas:
 
 

a)  A partir de 01/09/2019 a EMPRESA fornecerá 
12 (doze) créditos anuais, a serem creditados 
mensalmente, no valor de (R$ 565,00 quinhentos 
e sessenta e cinco reais), em cartão eletrônico 
ou em tíquete, a título de cesta alimentação, 
durante a vigência deste acordo.
 
b)  O benefício da cesta alimentação não possui 
natureza salarial, não integrando o salário para 
nenhum efeito legal, regendo-se pelas instruções 
do  PAT (P rog rama de  A l imen tação  do 

Trabalhador) instituído pela Lei 6321/76.
c)  A participação do empregado será de 5% (cinco 
por cento) do valor da cesta alimentação.
 
d)  Para os empregados que vierem a ser 
admitidos na empresa e para os que se 
desligarem durante a vigência deste Acordo, será 
pago o valor proporcional ao número de meses 
efetivamente trabalhados”.  

BANCO DE HORAS

Nesta cláusula a proposta da empresa foi a 
seguinte:
“O banco de horas foi mantido conforme acordo 
coletivo do ano anterior (2018/2019), com uma 
alteração específica para os Maquinistas/Auxiliares e 
Inspetores quando em viagem (categoria C) prevendo 
a redução do limite de banco de horas POSITIVO de 
60 para . Foi mantido o limite de 60 horas 32 horas
para banco de horas negativo”.  
Sobre as propostas acima, a entidade sindical 
dará uma resposta na próxima rodada.

DEMAIS CLÁUSULAS PENDENTES

· Piso Salarial.  Empresa informa que não 
possui esta prática salarial. 

· Ganho Real.  A empresa apresentou uma 
proposta de reajuste salarial que representa 
ganho real para todos os empregados elegíveis 
ao acordo coletivo.

· Cesta Básica (Tíquete Alimentação/Cesta 
alimentação). A empresa apresentou uma 
proposta de reajuste no tíquete alimentação 
reajustando de R$545,00 para R$565,00.

· Cesta de Natal. A empresa irá se manifestar na 
próxima reunião de negociação.

· Diária Operacional. Tema será alvo de 
discussão na próxima reunião de negociação.

· Tíquete Refeição. Outro tema que será alvo de 
discussão na próxima reunião de negociação.


