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T e m p o s  d i f í c e i s  d e  l u t a  d o s 
trabalhadores diante da pandemia do 
novo coronavírus e sombrios na 

política, com um governo irresponsável e 
genocida, que assiste de arquibancada a 
morte de mais de 30 mil brasileiros, sem 
nenhum protocolo de organização e 
combate a disseminação do vírus. Como se 
não bastasse, Jair Bolsonaro continua 
apoiando e participando de manifestações 
que pedem o fim do isolamento social, 
prática que vai de encontro o que diz a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
principais presidentes do mundo.   
É nessa conjuntura totalmente diferente 
que se  in ic ia  a  Campanha Sa lar ia l 
2020/2021 dos empregados da Ferrovia 
Centro-Atlântica S/A (FCA/VLI). 
É importante que a categoria compreenda 
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as dificuldades que terá de enfrentar, 
sobretudo, com as medidas provisórias do 
Governo Federal que visa impulsionar a 
economia, porém, afeta em cheio os direitos 
da classe trabalhadora. É neste cenário 
devastador de desemprego até aqui 
registrado, devido a COVID-19, que o 
SINDIFERRO buscará de todos os meios 
preservar a vida e garantir os postos de 
trabalho dos ferroviários da FCA/VLI. 
O Governo Federal deve, em primeiro lugar, 
preservar os empregos, concedendo meios 
para  que os  empresár ios  assumam 
definitivamente essa responsabilidade que 
faz parte de toda a cadeia. Principalmente, 
nesse cenário atípico, de excepcional 
fragilidade que vive milhares de famílias à 
beira da exclusão social. 
A luta do SINDIFERRO será para preservar 

EM MEIO A PANDEMIA, CAMPANHA SALARIAL 2020/2021
 

DOS EMPREGADOS DA FCA/VLI VAI COMEÇAR
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os postos de trabalho e garantir as 
conquistas até aqui concretizadas. Não vai 
ser uma tarefa fácil, porém, esta entidade 
sindical negociará até o fim, com o objetivo 
de construir um instrumento normativo de 
trabalho que atenda aos trabalhadores e o 
capital, nesse momento de crise de saúde 
pública que atinge a humanidade.
As assembleias previstas no Edital de 
Convocação serão realizadas obedecendo 
rigorosamente os protocolos da OMS e os 
decretos dos governos estaduais  e 
municipais,  evitando aglomerações, 
utilizando máscaras, lavando as mãos e 
mantendo o distanciamento entres 

pessoas. 
No dia 30 de junho do ano em curso, o 
SINDIFERRO estará protocolizando a Pauta 
de Reivindicações 2020/2021, na sede da 
empresa, em Belo Horizonte/MG.
Diante do avanço da contaminação, tudo 
indica que as reuniões de negociações irão 
acontecer através de videoconferência. A 
categoria será informada sobre tudo que 
acontecer, através de boletins. 

TODOS JUNTOS NA LUTA PARA 

PRESERVAR 

OS POSTOS DE TRABALHO
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES FERROVIÁRIO E METROVIÁRIO 
DOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE – SINDIFERRO, com sede à Rua do Imperador, nº 353, Mares, Salvador-BA, 
CEP 40.445-030, mediante artigos 81º e 83º, e conforme o previsto no artigo 611 e seguintes da CLT convoca toda 
categoria ferroviária, para participar das Assembleias Gerais Ordinárias a serem realizadas no período de 09 a 16 de 
junho de 2020, com a data, local e horários abaixo especificados, em 1ª convocação e trinta minutos após em 2ª e 
última convocação, nas cidades que integram a base territorial da entidade nos Estados da Bahia e Sergipe, para 
apreciação e deliberação da seguinte ordem do dia:
1. Discussão e Aprovação da Pauta Unificada de Reivindicações 2020/2021, que abrange os empregados da Ativa da 
Empresa Ferrovia Centro-Atlântica S/A – FCA/VLI;
2. Manter as Assembleias abertas em caráter permanente para conhecimento da posição da Ferrovia Centro-Atlântica 
S/A – FCA/VLI, bem como, o andamento das negociações a fim de serem tomadas às deliberações que se fizerem 
necessárias; 
3. Decidir sobre a deflagração ou não do movimento grevista nos termos do disposto da Lei nº 7.783/89 (Lei de Greve); 
4. Autorizar a Diretoria do Sindicato a instaurar o “Protesto Judicial” para garantia da data-base 01/09/2020, caso 
necessário;
5. Conceder poderes à Direção do Sindicato para discutir, negociar e celebrar, a qualquer tempo Acordo Coletivo de 
Trabalho ou instaurar o competente Dissídio Coletivo de Trabalho caso necessário; 
6. Discutir e deliberar sobre a Contribuição Assistencial a ser cobrada de todos os membros da Categoria. 

REALIZAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS

Dia 09/06/2020, às 08h00min Estação Ferroviária de Aracaju/SE;
Dia 10/06/2020, às 07h00min, 15h00min, 16h30min e 17h30min, nas Estações Ferroviárias de Alagoinhas, Simões 
Filho, Santo Amaro e Conceição da Feira/BA, respectivamente;  
Dia 11/06/2020, às 07h00min, 11h00min e 15h30min, nas Estações Ferroviárias de Petim, Serrinha e Santa Luz/BA, 
respectivamente;
Dia 12/06/2020, às 08h00min, 10h00min e 16h30min, nas Estações Ferroviárias de Itiúba, Senhor do Bonfim e 
Iaçu/BA, respectivamente; 
Dia 15/06/2020, às 07h30min, 10h00min, 13h00min, 14h00min e 17h00min, nas Estações Ferroviárias de Licínio de 
Almeida, Caculé, Catiboaba, Brumado e Tanhaçu/BA, respectivamente; e
Dia 16/06/2020, às 07h00min e 14h00min, nas Estações de Contendas do Sincorá e Iramaia/BA, respectivamente. 

Salvador, 02 de junho de 2020.
PAULINO RODRIGUES DE MOURA 

COORDENADOR GERAL


