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EDITORIAL

LÁ VEM O “TREM”!

O sistema imperialista, pela sua forma de enfrentar 
um vírus (seja ebola, H1N1 ou Novo Coronavírus) empurra 
as camadas oprimidas à morte. Jogar milhões ao 
desemprego e à fome, sobrepondo os interesses do capital 
à vida, já é uma tônica antiga dessa forma de governar. 

Como esquecer o nada natural acidente da Vale, que 
em 2019 matou 300 pessoas que trabalhavam na empresa 
em Brumadinho, assim como em Mariana no ano de 2015 ?

A Vale é a terceira maior mineradora do mundo, cuja 
trajetória é marcada por crimes contra o meio ambiente e 
comunidades. Não é demais lembrar que a Vale é detentora 
de 37,6% das ações da VLI, cuja empresa controla a 
concessionária Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (FCA).

No Brasil, a pandemia do Coronavírus já matou mais 
de 110 mil pessoas. Entre os mais atingidos estão os 
pardos e negros, tão vulneráveis graças a herança de mais 
de 300 anos de escravidão que os exclui da possibilidade 
de ter vida digna.

No Brasil, contra o vírus do desemprego (onde 52% 
da população está desocupada), sete mil metalúrgicos da 
Renault em Curitiba sustentaram por 21 dias, com a 
realização de assembleias regulares, uma greve que impôs 
a readmissão dos 747 trabalhadores dispensados pela 
empresa em plena pandemia. A multinacional não vai 
desistir de seu plano de reestruturação visando destruir 
postos de trabalho. Mas o pequeno passo dado pelos 
trabalhadores é um gás para enfrentar uma nova 
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ofensiva.

Os retratos do mundo pandêmico são de tragédia, 
mas de resistência também. 

Aqui no Brasil, onde a juíza teve o desplante de 
condenar um homem “pela sua raça”, onde um ex-juiz 
pra t icou o  cr ime de condenar  Lu la  por  “a tos 
indeterminados” movido pela determinação em perseguir o 
PT e plainar o caminho para o atual governo, as lutas 
localizadas, mas coletivas, na Renault, dos professores, 
dos trabalhadores dos Correios que estão em greve desde 
o dia 17/08, apontam um caminho. Enquanto as 
instituições buscam acertar o passo para garantir a política 
que destrói empregos, direitos e solapa a soberania, essas 
lutas engrossam o caldo da resistência. 

Aqui para nós, como as negociações do Acordo 
Coletivo de Trabalho com a FCA (VLI da Vale e outras) a 
luta também é dura, pois tratamos de problemas que 
existem há mais de duas décadas. É necessário discutir a 
prática da empresa de salários discrepantes se 
comparados com os empregados do nosso corredor 
Minas-Bahia e os demais corredores. Por exemplo, se 
verificarmos os modelos das locomotivas dos outros 
corredores e o do nosso é fácil perceber que a diferença já 
é escancarada. Enquanto os maquinistas que operam nos 
outros corredores já dispõem de aquecedor de marmita, 
banheiro e ar condicionado, os maquinistas do nosso 
corredor não tem sequer um penico à disposição. O que é 
um absurdo! 

Ora, e porque lá (Sudeste) tem-se maiores 
salários e melhores condições de trabalho do que cá 
(Nordeste)? Se os empregados pertencem à mesma 
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empresa e desempenham as mesmas funções e com a 
mesma qualidade?

Então, em tempos de pandemia, e em se tratando de 
uma das maiores empresas de transporte ferroviário do país 
(VLI cuja Vale é dona), e onde os acionistas tem “bala na 
agulha”, e considerando ainda as próprias declarações da 
empresa VLI, em 20/05/2020 que destacou que a 
p e r s p e c t i v a  p a r a  2 0 2 0  é  p o s i t i v a 
(h�ps://www.money�mes.com.br/vli-antecipa-renovacao-de-
contratos-para-transporte-de-carvao-e-minerio-no-pecem/), 
NÃO PODEMOS ACEITAR O “VELHO” DISCURSO COM 
CARA DE NOVO, de que “É porque com a pandemia 
estamos...”, “É que o coronavírus não podemos...”, “E 
que a situação não é boa por isso ou por aquilo”. 

Esse “TREM” não iremos aceitar !

Assim, em tempos de pandemia, O DIREITO À 
VIDA DEVE PREVALECER, e só se tem vida digna com 
TRABALHO DIGNO, com os direitos dos trabalhadores 
ampliados e não estagnados. 

2ª RODADA DE NEGOCIAÇÕES AVANÇA 
N A S  D I S C U S S Õ E S ,  P O R É M ,  S E M 
RESULTADO PRÁTICO AINDA PARA OS 
TRABALHADORES

Dando prosseguimento as discussões da Pauta de 
Reivindicações do Acordo Coletivo de Trabalho 
2020/2021 dos empregados (as) da Ferrovia Centro-
Atlântica S/A, empresa da holding Valor da Logística 
Integrada (VLI), tendo composição acionária: VALE S. 
A  ( 3 7 , 6 % ) ;  B R O O K F I E L D  B R A Z I L 
INFRASTRUCTURE (25,5%); MITSUI & CO., LT 
(20%) e FI-FGTS (15,9% - Fundo de investimento do 
FGTS) e Brasil Port Holdings LP FIP (1%), pertence, 
portanto a uma holding com acionistas fortíssimos, em 
condição absoluta de atender as demandas da 
categoria responsável pela construção e transporte da 
riqueza da Companhia.  
No dia 19 de agosto de 2020, ocorreu a 2ª Rodada de 
Negociações, através de videoconferência utilizando a 
plataforma Microsoft Teams, com a participação da 
bancada dos trabalhadores: Cloves Gomes, 

Guilhermano Filho, Paulino Moura, Manoel Cunha, 
Edvaldo Lisboa, Jurandyr Lima, Airton Plácido, Marcos 
Luz, Valter Junior, Milton Ferreira, Carlos Santos, 
Lorena Lira, Wilson Pereira, Gilsemar Aymberê, João 
de Almeida, Rui Agrela, Amilton Aragão, Waldir Costa e 
José Wilson; pela bancada patronal: Roney Alvarenga, 
Ângelo Soares e Fernanda Meneses.
O coordenador da bancada dos trabalhadores Cloves 
Gomes apresentou a metodologia de negociação 
mostrando o resultado da análise da contraproposta 
da FCA/VLI, começando pelas Cláusulas Acordadas 
a seguir discriminadas: . 5ª Liberação De Dirigentes 1
(renovação da Cláusula 56ª Acordo 2019/2020); . 6ª 2
Data Pagamento Salários (renovação 2ª Acordo 
2019/2020); . 10ª Complementação Auxílio Doença 3
( renovação 14ª Acordo 2019/2020);  .  13ª 4
Antecipação 13º Salário (renovações das Cláusulas 6ª 
e 7ª Acordo 2019/2020); . 15ª Adiantamento de Férias 5
(renovações 8ª e 9ª Acordo 2019/2020); . 38ª 6
Transferência Provisória da Gestante (renovações 38ª 
e 39ª Acordo 2019/2020); . 18ª Incentivo Educação 7
(renovações 51ª e 53ª Acordo 2019/2020); . 23ª 8
Compensação de Dias não trabalhados (renovações 
24ª e 25ª Acordo 2019/2020); . 23ª Compensação de 9
Sábados não trabalhados (renovação 26ª Acordo 
2019/2020); . 29ª Transferência créditos bancários 10
(renovação 5ª Acordo 2019/2020); . 31ª Horário 11
Flexível (acordada com contraproposta da empresa, 
item que está dentro da clausula 18ª Acordo 
2019/2020); . 32ª Transporte (renovação 63ª Acordo 12
2019/2020); . 34ª Dormitórios e Alojamentos 13
(renovação 43ª Acordo 2019/2020); . 35ª Uniformes 14
(renovação 44ª Acordo 2019/2020); . 36ª Óculos de 15
grau (renovação 45ª Acordo 2019/2020); . 37ª 16
Formulár io de Exposição Agente Agressivo 
(renovação 48ª Acordo 2019/2020); . 38ª Danos 17
Materiais (renovação 64ª Acordo 2019/2020); . 39ª 18
Discriminação (renovação 65ª Acordo 2019/2020); . 19
40ª Direito à Recusa (renovação 46ª Acordo 
2019/2020); . 42ª Estabilidade Aposentadoria 20
(renovação 19ª Acordo 2019/2020); . 45ª Atestado 21
Médico (renovação 50ª Acordo 2019/2020); . 46ª 22
Exame Médico (renovação 42ª Acordo 2019/2020); . 23
47ª Liberação de Dirigentes (renovação 55ª Acordo 
2019/2020); .  48ª Relação de Demitidos, 24
Desligados, Cadastro Geral (renovação 61ª Acordo 
2019/2020); . 49ª Transferência Base e Interbase 25
(renovação 59ª Acordo 2019/2020); . 50ª 26
Contribuição Assistencial/Confederativa (renovações 
57ª e 58ª Acordo 2019/2020); .  51ª Informativo de 27
RH (renovação 60ª Acordo 2019/2020); . 54ª 28
Aleitamento Materno (renovação 40ª Acordo 
2019/2020); .  61ª Alimentação Compatível 29
(renovação 12ª Acordo 2019/2020); . 63ª Política de 30
Saúde (renovação 41ª Acordo 2019/2020); . 70ª 31
Vale-Transporte (renovação 67ª Acordo 2019/2020); 
32.  75ª Reciclagem Tecnológica (renovação 52ª 
Acordo 2019/2020); . 76ª Processo Seletivo Interno 33
(renovação 54ª Acordo 2019/2020); . 78ª Auxílio 34
para Filhos com Deficiência (renovação 18ª Acordo 
2019/2020); . 82ª Programa de Controle Médico e 35

CAMPANHA SALARIAL 
2020/2021 FCA/VLI
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Saúde Ocupacional  ( renovação 49ª Acordo 
2019/2020); . 84ª Equipamento de Proteção 36
Individual - EPI (renovações 44ª e 45ª Acordo 
2019/2020); . 85ª Mesa Permanente de Negociação 37
(renovação 62ª Acordo 2019/2020); .  90ª 38
Autoaplicabilidade (renovação 69ª Acordo 2019/2020); 
39. 91ª Acompanhamento de ACT (renovação 62ª 
Acordo 2019/2020).  
Após passar as cláusulas acordadas, as pendentes 
foram objeto de debate entre as partes:  
1.3ª Reajuste Salarial. A Empresa irá conduzir este 
assunto nas próximas reuniões. Esta cláusula fica 
como pendente; .  7ª Participação nos Lucros e 2
Resultados. O Sindicato reivindica a manutenção da 
cláusula conforme redação do ano anterior. Esta 
cláusula fica como pendente ;  .  8ª Tíquete 3
Alimentação/Refeição. A Empresa enviará proposta no 
dia 20/08/20 até as 17:30h. Esta cláusula fica 
pendente; . 11ª Cesta Básica. Ficará como 4
pendente, aguardando envio da proposta da empresa 
a ser enviada no dia 20/08/20 até as 17:30h; . 12ª 5
Cesta Natal. Ficará como pendente, aguardando 
envio da proposta da empresa a ser enviada no dia 
20/08/20 até as 17:30h; . 16ª Assistência Materno 6
Infantil. Por parte da empresa a proposta é manter os 
valores existentes no acordo coletivo atual. O Sindicato 
informa que não concorda com os valores congelados 
e a cláusula fica como pendente; . 20ª Jornada de 7
Trabalho. A proposta da empresa é a renovação da 
cláusula 31ª Jornada Normal de Equipagem de Trens 
Acordo Coletivo 2019/2020: 

“31 JORNADA NORMAL DA EQUIPAGEM DE TRENS.
Considerando que as Jornadas de Trabalho do Maquinista, 
do Trainee de Maquinista e do Inspetor, quando em viagem, 
possuem características especiais conforme art. 239 da 
CLT, não se confundindo com as demais categorias, os 
signatários do presente acordo ajustam que estas jornadas 
obedecerão ao limite de 8 horas diárias e 44 horas 
semanais, podendo a FCA adotar escalas programadas que 
atendam às peculiaridades operacionais.  
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Empresa pagará aos 
Maquinistas, Trainees de Maquinistas e Inspetores, quando 
em viagem, abrangidos por esta cláusula, um adicional de 
18% (dezoito por cento), incidente sobre o salário-base do 
empregado, a título de compensação da jornada acima 
estipulada.  
PARÁGRAFO SEGUNDO: As jornadas de 8 horas não 

implicam em pagamento da 7ª e 8ª trabalhadas como 
extraordinárias em razão da compensação com o adicional 
estabelecido no parágrafo anterior devido à sua natureza 
indenizatória pela jornada de 8 (oito) horas diárias.  

PARÁGRAFO TERCEIRO: Na jornada de Trabalho do 
Maquinista, do Trainee de Maquinista e do Inspetor, quando 
em viagem, os intervalos para descanso e/ou alimentação 
serão computados como efetivo trabalho, conforme art. 239 
da CLT. Fica desobrigado seu registro nos cartões de ponto 
ou outros mecanismos de controle de frequência  
Quando estiverem em viagens os intervalos para descanso 
e/ou alimentação serão computados como trabalho efetivo, 
conforme art.239 da CLT, na jornada dos Maquinistas, 
Trainees de Maquinistas e Inspetores.   
PARÁGRAFO QUARTO: Nestas escalas, cuja a natureza 
dos serviços exige a realização de atividades que devem 
ser exercidas aos domingos, a empresa garantirá conforme 
a Portaria MTPS nº 417/66 que a cada período máximo de 
sete semanas de trabalho, a folga semanal do empregado 
deverá coincidir com o domingo.  
PARÁGRAFO QUINTO: A empresa se compromete a 
continuar com a prática de realizar o tratamento da 
frequência dos empregados, sempre do primeiro ao último 
dia do mês, sendo os valores apurados relativos à 
frequência registrada na folha do mês subsequente”.
O sindicato não concorda com a contraproposta da 
empresa, considerando que a prática de dupla 
jornada é rotineira e o percentual de 18% ( dezoito por 
cento) para permitir uma jornada de 8h diárias e 44 
horas semanais está congelado faz algum tempo, 
desta forma a cláusula fica como pendente por parte 
do sindicato.  A empresa explicou que a prática 
chamada como dupla jornada, ocorre na definição de 
conceito de jornada dos maquinistas, sendo que de 
fato ocorrem situações que após o período de 
descanso existe outro acionamento seja na jornada de 
6 ou 8 horas. Explicou também que o adicional de turno 
deve ser avaliado de forma conjunta com outros itens 
que compõe nosso “roll” de benefícios, tais como, vale 
alimentação/refeição, adicional noturno de 60%. Nos 
últimos anos os esforços foram para proporcionar 
ganhos reais no salário, pois estes refletem também 
nos adicionais.
Na próxima rodada de negociações daremos 
continuidade as cláusulas pendentes pelas partes: 20ª 
Jornada de Trabalho, 21ª Viagem de Passe, 22ª 
Diárias, 26ª Adicional Noturno, 28ª Horas Extras, 33ª 



Assistência Jurídica, 43ª Plano de Saúde, 44ª Seguro 
de Vida em Grupo, 57ª Categoria Abrangida, 60ª 
Medicamentos, 66ª Jornada de Trabalho Via 
Permanente,92ª Penalidades, 93ª Data Base e 94ª 
Vigência.
Finalmente, as pela empresa Cláusulas Negadas 
nessa sentada: . Cláusula 1ª Isonomia; . 2ª Piso 1 2
Salarial; . 4ª Ganho Real; 4. 9ª Indenização 3
Rescisória; . 14ª Abono de Férias; . 19ª Auxílio à 5 6
Educação; . 24ª Adicional de Transferência; .  25ª 7 8
Adicional de Assiduidade; . 27ª Risco de Vida; . 41ª 9 10
Garantia do Nível de Emprego; . 52ª Abonamento 11
Greve Transporte Coletivo; . 53ª Plano de Cargos e 12
Salários; . 55ª Adicional de Penosidade; . 56ª 13 14
Dispensa Imotivada; . 58ª Terceirização; . 59ª 15 16
Condução de Veículos; . 62ª Estabilidade Acidente 17
de Trabalho/Doença Profissional; . 64ª Plantão 18
Ambulatorial; . 65ª Dupla Jornada; . [67ª 19 20ª
Mantenedor de Via Permanente – Classificação;  21ª
68ª Condutores de Auto de Linha – Classificação; . 22
69ª Mantenedor de Via Permanente – Operador de 
Máquinas de Pequeno Porte – Classificação; . 71ª 23
Medida Disciplinar; . 72ª Substituição; . 73ª 24 25
Reintegração; . 74ª Assistência Social; . 77ª 26 27
Aplicação de normas Coletivas a Empresas 
Congêneres; . 79ª Tíquete Cultura; . 80ª 28 29
Promoções; . 81ª Dia do Ferroviário; . 83ª 30 31
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes–CIPA; 
32 33. 86ª Homologação de Rescisão Contratual; . 87ª 
União Civil Estável; . 88ª Adicional de Motorista; . 34 35
89ª Horários Definidos Para Refeição.
A 3ª Rodada de Negociações ficou agendada para 
ocorrer no dia 02 de setembro de 2020, às 14 horas, 
por videoconferência, através da plataforma Teams.  
  

AGIOTAGEM É UMA PRÁTICA 
CRIMINOSA

O agiota não tem vergonha. Infelizmente, no meio dos 
valorosos ferroviários da FCA/VLI que laboram nos 
estados da Bahia e Sergipe, existe a figura do agiota. 
Um verdadeiro oportunista, que aproveita de 
momentos de aflição financeira em que se encontra o 
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colega, para ofertar empréstimo com o intuito de obter 
vantagem indevida e ilícita, por meio de juros 
exorbitantes sobre a dívida em dinheiro, que 
ultrapassam os juros permitido em lei. Esta prática 
ocasiona um gravíssimo dano individual à vítima, 
considerada como assédio. 
O dinheiro do agiota é amaldiçoado, porque quando a 
vítima toma o primeiro empréstimo, para sair dele, dar 
trabalho. Existem alguns agiotas que chegam ao 
extremo, ameaçando suas vítimas em caso de falta de 
pagamento de seus juros e encargos extorsivos. E o 
mais grave, torna determinadas vítimas como “eternos 
devedores”, visto que, na grande parte, nunca 
conseguem quitar a sua dívida, ocasionado por esse 
instrumento ilegal. Tem mais: agiota não gosta das 
ações do sindicato em prol da categoria. Por 
incrível que pareça, quando o agiota recebe o 
Boletim da instituição que lhe defende, ele embola 
e joga no chão. E faz esse triste gesto na frente do 
dirigente sindical, com a intuito claro de intimidar o 
companheiro. O agiota é ignorante de propósito, mal 
educado e, acima de tudo, puxa saco do patrão.
Vai o alerta: agiotagem que consiste em empréstimo 
de dinheiro a juros extremamente superiores àqueles 
legalmente permitidos por lei é considerado CRIME 
CONTRA A ECONOMIA POPULAR. Na hipótese de 
existir no seu local de trabalho um agiota, denuncie!! 
 

REUNIÃO DE 
ACOMPANHAMENTO 

DO ACT 2019/2020

Em 14 de agosto de 2020, os diretores do 
SINDIFERRO Paulino Moura, Cloves Gomes, Edvaldo 
Lisboa, Lorena Lira;  Milton Ferreira, Rui Agrela, Valter 
Vilas Boas Junior, Carlos Gomes, Airton Plácido, 
Jurandyr Lima, Guilhermano Filho, Amilton Aragão, 
João Matos, Waldir Filho e Jose Wilson, se reuniram 
com os representantes da FCA/VLI, Alemarque Lima, 
Uoshigton Fonseca, Marcos Capuchinho, Waleska 
Santos, André Paula, Marcos Mourão e Ângelo Soares 
para discutir as demandas da categoria. Acompanhe a 
seguir alguns assuntos relevantes tratados na reunião:
► ALOJAMENTO DE CONTENDAS DO SINCORÁ/BA.  O 
alojamento necessita de manutenção dos ares-
condicionados; substituição do ar-condicionado do 
quarto 5, que se encontra inoperante e quando tenta 
ligar, o mesmo apresenta vazamento, ruído e não 
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reclamações, porém, ainda não foi atendida, porque a 
Prefeitura alega que o problema é da FCA/VLI, assim, 
retornam, mais uma vez, para a empresa, num 
verdadeiro jogo de empurra. As rádios locais bradam 
todos os dias pedindo providências da FCA/VLI e da 
Prefeitura de Senhor do Bonfim/BA para sanar essa 
situação. Levando ainda em consideração que a 
imagem da empresa fica enxovalhada na região. 
RESPOSTA DA EMPRESA: Durante o repasse da 
estação ferroviária para a prefeitura de Senhor do 
Bonfim, ficou acordado com o município que a 
iluminação do pátio tornaria de responsabilidade da 
mesma ficando assim fazendo parte da iluminação 
pública, foi realizado um novo alinhamento com a 
prefeitura onde a mesma realizou a transferência da 
iluminação da balaustrada, já está ficando acesa 
assim como nosso escritório e a plataforma da 
estação;
► VAGÕES ESTACIONADOS NO PÁTIO DA ESTAÇÃO DE 

S E N H O R  D O  B O N F I M / B A .  C A R T A  N º 
038/CG/SSINDIFERRO/20, de 09/03/20 (apensa); - 
Tomamos conhecimento que no pátio da Estação 
Ferroviária de Senhor do Bonfim/BA, existem mais de 
25 vagões estacionados, que vem ocasionando 
muitos transtornos à população lindeira. Desse total 
tem aproximadamente 10 vagões tanques – não 
sabemos se foram desgaseificados, e, se não foram 
colocam os moradores em risco. Diariamente, jovens 
ficam brincando em cima desses vagões, inclusive, 
abrindo as tampas, correndo sérios perigos. Os 
vagões estão servindo de moradia para delinquentes e 
usuários de drogas. As informações que colhemos 
indicam que esses vagões estão destinados para a 
linha principal de Barrinha a Juazeiro/BA, juntamente 
com outros que já se encontram no referido local, 
apelidado pelos moradores de “cemitério de vagões”.  
A população tem procurado a entidade sindical para 
saber quais as providências que podem tomar ou da 
empresa. A Espera de um trem especial para levá-los 
no trecho de Barrinha a Juazeiro já dura mais de 5 
(cinco) meses. RESPOSTA DA EMPRESA: Os 
vagões estacionados no pátio de Senhor do Bonfim, 
serão destinados para uma outra localidade, com 
previsão de retirada até a primeira quinzena de 
Setembro/20;

resfria. RESPOSTA DA EMPRESA: É realizado 
manutenção per iód ica  con fo rme p lano  de 
manutenção. No mês de julho/2020 o aparelho 
apresentou problemas, foi solicitada a presença de um 
técnico que realizou a substituição da peça, 
finalizando o atendimento;

► RETORNO DO TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL NO 

ESTADO DA BAHIA. Há garantia definitiva do retorno do 
transporte de combustível? Caso positivo, qual o 
tempo para regularizar o pagamento do Adicional de 
Periculosidade dos empregados que sofreram a 
suspensão? A entidade sindical relembra que a 
Categoria C é submetida a um armário elétrico de 
600w atrás da cadeira e um tanque de combustível da 
locomotiva em torno de 5.600 litros de óleo diesel, isto 
é, continua exposta as áreas insalubres e periculosas. 
RESPOSTA DA EMPRESA: A empresa já fez a 
inclusão de periculosidade para os cargos que tem 
exposição. Informamos que a empresa segue as 
determinações do artigo 193 da CLT da NR 16. Quanto 
a categoria C (maquinistas de viagem, inspetores de 
tração e trainees de maquinistas de viagem) todos 
recebem o adicional de periculosidade;  
► PÁTIO DA ESTAÇÃO DE SENHOR DO BONFIM/BA. Pátio 
da Estação Ferroviária de Senhor do Bonfim/BA está 
completamente sem iluminação. Só existe iluminação 
na área da empresa. A falta de iluminação total no pátio 
– onde estão estacionados diversos vagões vazios, 
local onde têm vários galpões construídos para abrigar 
materiais de segurança e um posto de abastecimento 
de combustível, que foi desativado e ainda não foram 
retirados os tanques subterrâneos. Grande parte do 
pátio fica sem iluminação, um verdadeiro breu 
trazendo insegurança à população que passam pelo 
local à noite, considerando que o pátio é aberto, desta 
forma, a lógica tem como prioridade a iluminação de 
toda a extensão.  A empresa cedeu a Estação de 
Senhor do Bonfim/BA a Prefeitura Municipal do 
Município, cujo problema tinha sido resolvido, agora 
resolveram abandonar a iluminação, deixando um 
apagão. A população já se mobilizou fazendo várias 
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RESPOSTA DA EMPRESA: A empresa possui um 
plano robusto e estruturado de aumento da 
disponibilidade de componentes que está sendo 
acompanhada na agenda do Gerente Geral. Os níveis 
de estoque já evoluíram de 39% para 67%, sendo o 
objetivo de chegar a 85% programado para chegar até 
final de outubro/20. Vale salientar que a atividade 
laboral (saque dos prisioneiros do GP) foi extinta da 
rotina da execução;

► ESCALA. Horário de Prontidão e Sobre Aviso na 
escala do dia seguinte, a empresa elaborou uma nova 
cartilha, na qual não houve participação do sindicato, e 
a Supervisão de Iaçu/BA vem aplicando as mudanças 
sem aviso prévio de forma intermitente. RESPOSTA 
DA EMPRESA:  Essa cartilha já vem sendo aplicada a 
vários anos da empresa, e a mesma tem por finalidade 
de facilitar o entendimento das regras da categoria C. A 
empresa informou que anotou todos os pontos que 
foram passados pelo sindicato, e que irá verificar 
internamente, os fatos relatados. O sindicato informou 
que diante da gravidade dos fatos, notifica a empresa 
de acordo com a cláusula 68 penalidades, pelos 
descumprimento das cláusulas 30ª hora de passe 
categoria C, 32ª Prontidão, 33ª Sobre Aviso, e 34ª 
registro de atividades categoria, C estabelecendo um 
prazo de 20 dias a partir desta data, para correção da 
situação. O sindicato informa que ao receber a cartilha 
analisará e posteriormente, fara as observações 
pertinentes sobre os temas em discussão. A empresa 
informa que irá realizar uma reunião interna sobre os 
pontos relatados da cartilha, e dentro do prazo 
estipulado, juntamente com a resposta ao sindicato irá 
disponibilizar uma cópia da mesma;

► FISCALIZAÇÃO E AUDITORIA NA CONTRATADA HENZA. 
CARTA Nº 074/CG/SINDIFERRO/20, de 08/06/20 
(apensa); O ex-empregado acrescenta ainda que 
procurou o Supervisor de Via Permanente, Sr. William 
Lobo e comentou sobre o assunto, obtendo do 
superior a afirmação que não haveria materialidade 
para DEMISSÃO, entretanto, foi confirmado seu 
desligamento da terceirizada HENZA. O fato ocorrido 
caracteriza, no nosso entendimento, um tratamento de 
exceção, por não estar de acordo com os valores 
defendidos pela empresa através dos seus códigos de 
ética e seus canais de relações; A terceirizada HENZA 
vem cotidianamente descumprindo obrigações 
contratuais com a FCA/VLI acarretando prejuízos 
significativos a empresa e para os empregados 
contratados. Providências urgentes devem ser 
adotadas para que a terceirizada (HENZA) atualize 
seus compromissos trabalhistas e contratuais, para 
tanto, a entidade sindical solicita em caráter 
emergencial que seja feita uma AUDITORIA nessa 
firma para verificar se realmente cumpre que as 
normas vigentes no país. Há relatos em nosso poder 
que afetam a credibilidades dessa firma (HENZA). 
Vamos aguardar as providências que a empresa 
adotará para então a entidade sindical se pronunciar”. 
RESPOSTA DA EMPRESA :  Tivemos alguns 
problemas com esta terceirizada, mas que já foram 
notificados a mesma e resolvidos. A empresa reforça 
que não compactua com comportamentos que 
colocam a produção acima da segurança de nossos 
empregados e terceiros em nenhuma circunstância. A 
empresa irá avaliar os demais pontos apresentados 
pelo sindicato e informou que serão tratados 
internamente.

►  FALTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AS 

LOCOMOTIVAS. FALTA DE PESSOAL EM QUASE TODOS OS 

SETORES DA EMPRESA EM ALAGOINHAS/BA, EXEMPLOS: 

VIA PERMANENTE, OPERAÇÃO, PMV, OFICINA DE LOCOS, 

OFICINA DE VAGÕES ETC. As consequências são 
acúmulos de tarefas para os empregados que estão 
laborando, em jornadas extremamente estafantes. 
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EMPRESA: A empresa está em constante contato com 
os órgãos de segurança pública da localidade, visando 
uma intensificação de rondas no local. Outro ponto em 
estudo, é a parceria de instalação de uma base da PM 
dentro de novas instalações. A empresa irá posicionar 
o sindicato o andamento da instalação da base da PM 
num prazo de 30 dias. Foi feito adequação da 
iluminação da plataforma do alojamento, visando dar 
mais segurança para os empregados;

► PÁTIOS DE MANOBRA DO COPEC (DCP) E PORTO DE 

ARATÚ (DP). Continuam sem instalação de banheiro 
químico, deixando o empregado em má situação na 
hora de fazer suas necessidades fisiológicas, pois, 
e x i s t e m  c â m a r a s  n e s s a s  l o c a l i d a d e s . 
"RECLAMAÇÕES DE OUTRAS REUNIÕES".  
 RESPOSTA DA EMPRESA: Estamos aguardando o 
início do fluxo da Holcim em DPA, vistos que serão 
construídas instalações para esse fim. A obra está 
atrasada devido a pandemia. A empresa informa que 
num prazo de 30 dias, dará retorno ao sindicato sobre 
os pontos discutidos;  
► PROIBIR RONDA DE LINHA NOS TRECHOS DE 

MAPELE/BA X PORTO DE ARATU/BA E SIMOES FILHO/BA X 

GÓES CALMON/BA. Nesses trechos acontece tráfico de 
drogas na beira da linha. Inclusive, trabalhadores já 
foram assaltados nesses locais, e como se não 
bastasse, há poucos dias atrás um Ronda de Linha foi 
parado por um desses elementos, onde foi ameaçado 
de morte se o mesmo voltasse a circular naquela área; 
RESPOSTA DA EMPRESA: Nos trechos em questão 
retiramos o ronda de linha e estamos fazendo 
inspeção com maior frequência com o apoio do auto de 
linha.  Com o acontecimento citado, a empresa 
i n f o r m a ,  q u e  f o r a m  r e a l i z a d o s  t o d o s  o s 
acompanhamentos ao empegado em conjunto com o 
pessoal da segurança empresarial e assistente social 
dando todo o suporte ao mesmo;

► EVITAR QUE OS MAQUINISTAS FIQUEM DE PRONTIDÃO 

► PERICULOSIDADE. Pessoal da Mecânica está 
recebendo periculosidade apenas ao atender trens de 
produtos perigosos. Os trens estão circulando no 
trecho normalmente e a gestão local, está pagando em 
m e s e s  a l t e r n a d o s  e  a p e n a s  p a r a  a l g u n s 
trabalhadores. RESPOSTA DA EMPRESA: O 
pagamento do adicional de periculosidade para a 
equipe de mecânica está sendo efetuado conforme 
exposição (quando há necessidade de fazer 
manutenção em trens de combustível). Dessa forma, o 
empregado que está na escala no dia é o que realiza o 
atendimento e fazemos assim a inclusão do adicional;    
► ALOJAMENTO DE CONTENDAS DO SINCOARÁ/BA. O 
alojamento não tem internet para que os Maquinistas 
regularizem seu ponto porque são cobrados 
diariamente por isso e é um ponto usado como meta de 
PLR 2020. RESPOSTA DA EMPRESA: A localidade 
não possui fibra ótica. Por segurança da informação, 
até então não era permitido instalação de rede 
doméstica. A empresa está avaliando novas 
tecnologias para suprir essa demanda. A empresa 
informa que até o final deste mês de agosto de 2020 irá 
apresentar um prazo ao sindicato para instalação da 
internet em Contendas; 

► E-MAIL DATADO DE 24/07/20, SOBRE O ROUBO DE 

COMBUSTÍVEL EM MONTE AZUL/MG E AS AMEAÇAS QUE 

SOFREM OS EMPREGADOS QUE FICAM NO ALOJAMENTO. 
Chegou a nossas mãos uma demanda de extrema 
gravidade que precisa ser tratada com a urgência que 
o caso requer. Vejamos então: O retorno do trem de 
combustível de Candeias/BA para Montes Claros/MG 
está gerando muita PREOCUPAÇÃO e MEDO nos 
Maquinistas que chegam da Bahia para Monte 
Azul/MG; No Período Noturno, os Operadores estão 
sendo surpreendidos por meliantes roubando 
combustível  dos Vagões e até mesmo das 
Locomotivas. Noventa por cento (90%) dos Trens dos 
dois sentidos estão tendo intervenção dos bandidos.  
Na madrugada do dia 23/07/2020, no trem de prefixo 
C-360 o Operador de Brumado/BA foi ligar a 
Locomotiva comandada e foi surpreendido por vários 
meliantes tentando roubar o diesel. Com o susto, o 
Operador voltou para o alojamento e esperou os 
malandros saírem para depois ligá-la; ficou com receio 
de ligar para polícia com medo de ser marcado pelos 
mesmos, uma vez que, os empregados estão 
semanalmente na cidade e podem correr o risco de ser 
reconhecidos pelos vagabundos. RESPOSTA DA 
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SERGIPE. O patrimônio público 
está sendo dilapidado na malha ferroviária de Sergipe. 
A situação mais recente é a Estação Ferroviária de 
Aracaju/SE, 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? E 
Quanto às tentativas de roubo do material de 
infraestrutura (trilhos, dormentes, etc.)? RESPOSTA 
DA EMPRESA: O convênio para cessão da estação de 
Aracaju está em análise e o próximo passo será a 
assinatura com os órgãos responsáveis. A empresa 
ressalta que a área de segurança continua com o 
trabalho ostensivo, no local atuando nas denúncias 
recebidas;

►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 encontram a via 
permanente é deplorável. O transporte de cromo da 
região sofre diminuição constante. Qual a expectativa 
de melhorias para esse transporte na região? 
RESPOSTA DA EMPRESA: Continuamos com 
manutenções preventivas e corretivas nesse trecho. 
Quanto a diminuição do transporte nesse ramal, trata-
se de opção do cliente que tem por prioridade o cromo 
de Cacimbas/BA, ou seja, estamos atendendo a 
demanda de acordo com o nosso cliente.

POR LONGO PERÍODO NA ESTAÇÃO DE SIMÕES FILHO/BA 

PARA DEPOIS SEGUIREM VIAGEM COM TREM, JÁ QUE O 

ALOJAMENTO DE SIMÕES FILHO ESTÁ INTERDITADO POR 

MOTIVO DA COVID -19, E OS MAQUINISTAS NÃO TÊM ONDE 

FICAR. Sugestão: Solicitar que o mesmo se apresente 
apenas quando for realizar as atividades. RESPOSTA 
DA EMPRESA: Já estamos trabalhando para 
melhorar nossa gestão neste local. Em alguns casos 
não será possível, devido a irregularidade na 
circulação, bem como a questão de carro (redução de 
ocupantes) devido a pandemia. Em outros casos, 
temos que aproveitar o tempo livre do veículo para 
fazermos o roteiro da equipe em casa;

► SITUAÇÃO DA FERROVIA NO TRECHO DE ALAGOINHAS 

A S E N H O R  D O  B O N F I M .  Descar r i lamentos  e 
Tombamentos rotineiros, principalmente, entre as 
local idades de Salgadál ia e Santa Luz/BA. 
RESPOSTA DA EMPRESA:  Estamos realizando 
manutenções nesse trecho onde já foram aplicados 
8.000 dormentes. Foi mobilizada em fevereiro/20, uma 
turma terceirizada dedicada em tratamento anomalia 
de juntas onde já foram reparados em torno de 12 km 
de via, estamos aplicando placas de apoio em toda 
substituição de dormentes, foram realizados 4 km de 
correção geométrica (Plasser) nesse trecho e está em 
andamento transporte de trilhos TR-45  para que seja 
realizado a substituição de todos os trilhos TR-32 
desse trecho. Até o final do ano de 2020, será realizada 
a troca do TR-32 pelo TR-37, 2km;

► MANUTENÇÃO DA MALHA FERROVIÁRIA NO ESTADO DE 


