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INFORMATIVO DO SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS DA BAHIA E SERGIPE FILIADO A FITF/CNTTL/CUT ANO XXIX Nº 763/NOV/2019

EM REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO, SINDIFERRO E FCA/VLI
DISCUTEM DEMANDAS DOS TRABALHADORES

N

o dia 11 de novembro do ano em curso, SINDIFERRO e
a FCA/VLI reuniram-se na Estação Ferroviária de
Simões Filho/BA, para tratar das demandas de
interesse da categoria e acompanhar o andamento do
cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho 2019/2020.
A seguir, os assuntos relevantes discutidos para
acompanhamento dos trabalhadores (as) da Ferrovia CentroAtlântica S/A (FCA), uma empresa da holding Valor da Logística
Integrada (VLI):
PLANO ODONTOLÓGICO. Cláusula Sexta – Plano de Saúde e
Plano Odontológico.
Em Brumado/BA, os trabalhadores (as) da região estavam
sendo atendidos pelo PLANO DE SAÚDE DENTAL AMS, que na
oportunidade havia cadastrado a Clínica ORTODÔNTICA, que
atendia bem, sanando um impasse de anos. Com a retirada
d e ste P l a n o ( A M S ) , vo l ta ra m o s t ra n sto r n o s e
constrangimentos novamente. Em diálogo com o responsável
da referida clínica fomos informados que “... NÃO atenderão
todos os procedimentos, porque a Tabela do PLANO
BRADESCO DENTAL é muito ruim e não compensa, assim, SÓ
atenderá, apenas, trabalhos de Restauração, Raio X e Limpeza.

NÃO fazendo mais Panorâmica, Radiologia, Tomografia,
Implante, Coroa, Bloco, etc. Continuam as reclamações dos
empregados do PLANO BRADESCO DENTAL, pois, além de
oferecer poucas opções de clínicas e profissionais
credenciados, muitas vezes são obrigados a ficar ouvindo
queixas dos mesmos que se dispõem a atendê-los; reclamam
bastante dos preços da tabela, atrasos nos pagamento das
faturas. Afirmamos, mais uma vez, que o Plano AMS vinha
atendendo bem melhor, considerando que havia uma clínica
conveniada, além, da opção de reembolso de 60% do valor do
procedimento, quando os empregados procuravam
profissionais particulares.
RESPOSTA FCA: Foi realizado contato com a Sra. Sandra da
Ortodontic Center e ela confirmou o atendimento nas
especialidades disponíveis na clínica (inclusive Implante),
exceto Radiologia. Para atendimento na especialidade de
exames/radiologia, a clínica, que fica dentro da Clínica
Ortodontic foi credenciada e está apta para realizar
atendimentos. A clínica Brumado Radiologia & Imagem
Odontológica (Nome fantasia: Brio Brumado) encontra-se
credenciada e apta para realizar atendimentos. Segue abaixo,
os dados da clínica: Clínica Brumado Radiologia & Imagem
Odontológica (Nome fantasia: Brio Brumado) Av. Ver Esther

Esq. para dir.: Ângelo Soares (FCA/VLI), Paulino Moura, Gilsemar Aymberê, Milton Ferreira, Carlos Gomes, Cloves Gomes e Valter Júnior
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Trindade Serra, 147 – Bairro Nobre – Brumado/BA, Tel.: (77)
3441-3732. A referida clínica informa que está realizando os
procedimentos cobertos pelo plano.
Adicional de Periculosidade e Insalubridade dos
Empregados das Oficinas
O Engenheiro de Segurança está comunicando nos DSS aos
trabalhadores que laboram nas oficinas que será suspenso o
pagamento do adicional de periculosidade. O motivo seria
devido a não estarem mais trabalhando com manutenção de
vagões tanques e a inatividade da caldeira. O pagamento dos
adicionais de periculosidade e insalubridade só poderão ser
pagos se os laudos confirmarem a exposição aos agentes
agressivos e periculosos, da mesma forma, quando da
suspensão, a empresa deve realizar nova medição para saber se
os riscos foram eliminados.
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água pela parte interna, molhando camas e bolsas dos
trabalhadores alojados. Ar condicionado em péssimas
condições, controles sem baterias, não funcionam, têm
situações que os trabalhadores precisam incomodar o colega
em descanso para pedir o controle emprestado para poder
usar; um ar só funciona se ligar diretamente na tomada e
precisa subir na cama para ligá-lo; e) Maioria das Camas Box
sem espumas. Trabalhadores cobram substituições das
mesmas, pois, sentem fortes dores na coluna; f) Geladeira com
a carcaça e prateleira quebradas, precisa ser substituída.
Resposta da FCA/VLI:
Colchões aprovados e em processo de compra. A última
manutenção foi realizada há 4 meses, com garantia pelo
fornecedor de 6 meses, irá retornar na semana seguinte para
nova manutenção. Nova geladeira comprada com previsão de
chegada em 13 dias úteis.

Resposta da FCA/VLI:
Estão sendo disponibilizados para o sindicato, através de email, todos os laudos referentes aos empregados que deixaram
de estar expostos ao agente periculoso. A empresa informa que
o pagamento da periculosidade está condicionado a exposição
do agente periculoso e no caso em questão, não mais exposição
conforme demonstra os laudos. A empresa informa que o
adicional será retirado na folha de pagamento de
dezembro/2019. A entidade sindical recebeu os laudos
encaminhados pela empresa e informou que num prazo de 15
dias irá se pronunciar a respeito.
Ao checar um dos laudos, o sindicato verificou que o mesmo foi
realizado em 31/10, sem acompanhamento da entidade, e
manifestou total insatisfação a respeito.
O SINDIFERRO informou, que diante da não participação no
acompanhamento do novo laudo, fato considerado grave do
ponto de vista da entidade sindical, que a suspensão só ocorra
após a análise de cada laudo. Assim, solicitamos que seja
suspenso a partir de janeiro de 2020, a fim de que haja tempo
das partes encontrarem um denominador comum.
A empresa informa que postergou o cancelamento do
pagamento da periculosidade por mais 30 dias, passando o
corte da periculosidade que ocorreria em novembro/19 para
dezembro/19, e que infelizmente, como as informações do
pagamento da periculosidade tem que ser enviadas
mensalmente ao E-social, não será possível adiar novamente os
cortes deste adicional para os empregados não expostos.

Suspensão do Transporte de Combustível
no Estado da Bahia
Há ameaça de suspensão do Adicional de Periculosidade dos
trabalhadores que recebem. A entidade sindical relembra que
a Categoria C é submetida a um armário elétrico de 600 w atrás
da cadeira e um tanque de combustível da locomotiva em torno
de 5.600 litros de óleo diesel, isto é, continuam expostos as
áreas insalubres e periculosas.
Resposta da FCA/VLI:
O recebimento de adicional de periculosidade é definido
através de laudo técnico elaborado pela área de segurança. A
empresa está disponibilizando os laudos para entidade sindical,
dos empregados que deixaram de estarem expostos ao agente
periculoso. Os empregados maquinistas de viagem são
mantidos ao recebimento do referido adicional, pelo tipo de
atividade exercida.

Alojamento de Contendas do Sincorá/BA
Alojamento de Conceição da Feira/BA
Problemas apresentados: a) Trocar os sofás – foram trocados,
porém, com uma espessura finíssima; b) Limpeza – capina ao
redor do alojamento, mato está bastante alto e o aparecimento
de animais peçonhentos (cobras, escorpiões, etc.); c) Com as
recentes chuvas, surgem besouros, muriçocas; d) 2 (dois)
aparelhos de ar condicionado dos quartos 4 e 5 estão vazando

Problemas apresentados: a) A situação deste alojamento é
dramática, como sempre. Das inúmeras irregularidades,
acrescenta outra agora, a funcionária da limpeza não trabalha
mais todos os dias. O Dormitório além de estar em péssimas
condições de conservação, ainda vive sujo, quando há feriados
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prolongados, então, chega a ficar cinco (5) dias sujo; b) Muito
quente, sem aparelho de ar condicionado, ventiladores, camas,
sem nenhum conforto; c) Os Maquinistas são cobrados a
atualizarem seu ponto via internet diariamente sob pena de
não receberem seus proventos ao final do mês. Porém, a
empresa ignora o ACT, no qual eles têm que disponibilizar
meios nos quais os mesmos possam atualizar o ponto, como
computadores com acesso a internet.
Prédio totalmente irregular em parâmetros de segurança. O
mesmo encontra-se com gás de cozinha dentro de ambiente de
trânsito diário dos Maquinistas e próximo a única saída em caso
de emergência. Os quartos não são escurecidos como rege o
ACT. Os Maquinistas não possuem chave do prédio, ficam ao
relento aguardando alguém abrir a porta para se acomodarem.
Os Armários como seus objetos de higiene, cama e alimentos
ficam na Estação, a qual se encontra a quase 500m do
alojamento.
Resposta da FCA/VLI:
a) Foram adquiridos 4 novos ventiladores com maior potência e
tamanho, e as camas serão trocadas dentro de um mês; b) A
internet foi instalada; c) Foram implementadas rotina de
inspeções frequentes para garantir a manutenção e
regularidade do alojamento; d) A questão do gás de cozinha já
foi sanada; e) As camas serão trocadas paulatinamente, sendo
que 2 camas já foram trocadas ainda no mês de julho e as
demais seguirão a programação orçamentária; f) O sofá será
trocado, e está em fase de cotação de preços; g) Instalação de
blackout em 2 quartos; h) Já foram entregues as chaves para os
maquinistas; i) Foram adquiridos 4 guarda-roupas para guarda
de utensílios e prateleiras; j) Foram compradas novas panelas
para ficarem disponíveis aos empregados; k) Foram comprados
novos colchões que estão em fase de entrega.
O sindicato notifica a empresa para sanar as pendências, em
relação as Cláusulas 43ª – Alojamento/Dormitório e 68ª Penalidades, num prazo de 20 dias os itens referentes relação
ao Alojamento de Conceição da Feira/BA.
Situação da Ferrovia no Trecho de Alagoinhas a Senhor do
Bonfim/BA
Descarrilamentos continuam frequentes por falta de
manutenção. A situação do trecho se agrava a cada dia.
Respostas da FCA:
Está em andamento a remodelação da troca efetiva de trilhos.
Importante ressaltar que os trilhos do local não são mais
produzidos, por isso, está sendo enviados de outras
localidades. A empresa informa que irá substituir todos os
trilhos da localidade até 2021 e que há uma empresa
terceirizada dando suporte nas atividades.
Manutenção da Malha Ferroviária no Estado de Sergipe
O patrimônio público está sendo dilapidado na malha
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ferroviária do estado de Sergipe. A situação mais recente é a
Estação Ferroviária de Aracaju, onde uma empresa contratada
está concluindo um serviço de limpeza do pátio da Estação.
Tudo acredita para início das obras de recuperação da área e do
prédio. Pergunta: A FCA/VLI já devolveu o imóvel e a área da
Estação de Aracaju/SE ao DNIT? Não há ainda nenhum projeto
de recuperação total da estação.
Resposta da FCA:
A estação está em processo de devolução para o Estado e o
patrimônio será reformado. Foi realizada a capina da vegetação
ao redor do patrimônio em julho.
Manutenção da Malha Ferroviária no Estado da Bahia
O Ramal ferroviário de Senhor do Bonfim/BA a Campo
Formoso/BA, vem sendo alvo de vândalos e ladrões e o estado
em que se encontra a via permanente é deplorável. O
transporte de cromo da região sofre diminuição constante.
Quais as expectativas de melhorias para esse transporte na
região?
Resposta da FCA:
A FERBASA reduziu drasticamente o fluxo de carregamento na
região, porém, a área comercial busca capturar mais clientes.
Informa também que realiza manutenção periódica no trecho
citado e que assinou um novo contrato de transporte de
cimento que começara operar em janeiro de 2020.
Dormitório/Alojamento de Monte Azul/MG
Os Maquinistas são cobrados a atualizarem seu ponto via
internet diariamente, sob pena de não receberem seus
proventos ao final do mês. Mas, a empresa ignora o ACT no qual
eles têm que disponibilizar meios pelos quais possam estar
atualizando o ponto, como computadores com acesso a
internet.
Resposta da FCA/VLI:
Espelhos de pontos são gerados mensalmente na sede do
empregado onde há computador para consulta de ponto.
Temos o link intranet da companhia instalada para esse fim,
assim como, um desktop a disposição dos colaboradores.
Paralelo a isso, os maquinistas tem acesso ao sistema de
frequência pelo celular, consulta das marcações e ainda podem
realizar o registro quando estão fora de suas sedes. A empresa
irá analisar a possibilidade de analisar alternativas, diante dos
pontos levantados pelo sindicato.
Dormitório/Alojamento de Iramaia/BA
a) Os Maquinistas são cobrados a atualizarem seu ponto via
internet diariamente sob pena de não receberem seus
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proventos ao final do mês. Mas a empresa ignora o ACT no qual
eles têm que disponibilizar meios no qual os mesmos possam
estar atualizando o ponto, como computadores com acesso à
internet; b) Colchões. Trocaram as camas por beliches. Os
novos colchões têm o perfil de espumas D20, bastante fino,
semelhante ao que é usado para recém-nascido.
Resposta da FCA/VLI:
Espelhos de pontos são gerados mensalmente na sede do
empregado onde há computador para consulta de ponto.
Paralelo a isso, os maquinistas tem acesso ao sistema de
frequência pelo celular, consulta das marcações e ainda podem
realizar o registro quando estão fora de suas sedes. A empresa
irá analisar a possibilidade de analisar alternativas, diante dos
pontos levantados pelo sindicato.
Dormitório/Alojamento de Simões Filho/BA
Está sem antena na televisão e só funciona em um canal. Os
Maquinistas se reuniram e instalaram uma antena particular,
porém, foi solicitada a retirada pelo Gerente.
Resposta da FCA/VLI:
Informa que comprou uma nova antena de tv que será
instalada nos próximos dias. Em relação ao piso estufado
deverá ser trocado nos próximos dias.
Pátio de Manobra do Porto de Aratu - Candeias e Copec –
Camaçari/BA
Até o momento não foram instalados os devidos banheiros
químicos, já que existem câmaras de vigilância, ficando os
responsáveis pelas manobras nesses locais expostos nas horas
de suas necessidades fisiológicas.
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do agente periculoso e no caso em questão, não há mais,
conforme demonstram os laudos.
Magnesita
Carregamento de minério da empresa RHI Magnesita
(Brumado/BA) reduzido previsão de retorno somente em
janeiro de 2020.
Resposta da FCA/VLI:
O contrato com a Magnesita continua normalmente, o que
ocorreu foi uma parada de manutenção no porto.
Maquinistas Assaltados no Pátio da
Estação de Conceição da Feira/BA

,

O sindicato relatou que ocorreu uma tentativa de assalto a um
maquinista, ocorrida na madrugada do dia 11/11/19 na
estação de Conceição de Feira/BA. Já foi registrado outro
evento dessa natureza com os empregados da Companhia.
Resposta da FCA/VLI:
A empresa informa que irá solicitar junto a área de segurança
patrimonial ações para reforçarem a segurança dos
empregados.
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS
LUCROS E RESULTADOS 2019
Ocorrerá reunião no dia 03 de dezembro de 2019, na sede da
entidade, em Salvador, para tratar dos resultados e previsão do
programa de Participação nos Lucros e Resultados do Exercício
de 2019.

Resposta da FCA/VLI:
No contrato assinado com a empresa cimenteira, está previsto
a construção de banheiros, e que já está em fase de contratação
nos próximos dias para dar início das obras.
Adicional de Periculosidade de OFF e CPT
Informações sobre a Suspensão do pagamento do Adicional de
Periculosidade dos empregados lotados em Catiboaba
(Brumado/BA) – OFF e CPT.
Resposta da FCA/VLI:
Estão sendo disponibilizados para o sindicato, via e-mail, todos
os laudos referentes aos empregados que deixaram de estar
expostos ao agente periculoso. A empresa informa que o
pagamento da periculosidade está condicionado a exposição
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