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No dia Internacional  de Luta da Classe 

Trabalhadora, ainda que em pequenos atos, militantes de 

movimentos, partidos e sindicatos começaram a abrir a 

janela. Sem negligenciar os cuidados sanitários, é preciso 

voltar às ruas, das quais a maioria do povo trabalhador 

não saiu, na labuta diária para garantir seu sustento. 

Em 6 de maio, o genocida, entusiasmado com a 

operação que assassinou pessoas pobres, a maioria negra, 

depois de dar “parabéns à Polícia Civil do Rio de Janeiro” 

deu um recado: “Ninguém mais aceita esse voto que está 

aí. Como é que vai falar que esse voto é preciso, legal, 

justo e não fraudado? E digo mais: se o Parlamento 

aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 2022, e 

ponto final. Não vou nem falar mais nada. Vai ter voto 

impresso. Se não tiver voto impresso, é sinal de que não 

vai ter eleição. Acho que o recado está dado”. 

Não se trata de alucinação do genocida. Não, um 

plano que ele vem urdindo e que vai prosseguir se as ruas, 

sem um chamado à mobilização, permanecerem vazias. 

Mas em 13 de maio em várias capitais e cidades, atos já 

bem mais encorpados gritaram basta do genocídio da 

população negra, fora o genocida Bolsonaro. O chamado a 

estes atos, feito pela Coalizão Negra por Direitos, foi 

atendido por petistas, com uma forte presença de jovens 

e outros setores. 

Para dar um basta a esta situação e evitar que 

Bolsonaro transforme em fato os seus recados, urge que 

as organizações dos trabalhadores – em particular o PT e 

a CUT – entrem em sintonia com a necessidade urgente 

de dar fim à fome, ao desemprego, ao descalabro 

abandono da população às mazelas da pandemia, dar fim 

ao governo. Afinal, o que a Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) do Senado sobre a Covid-19 vem 

revelando sobre a política do governo é segredo de 

polichinelo. Mas o homem continua lá! E a depender das 

instituições, que podem até gritar, mas não mordem, 

continuará. E se não for detido poderá ser reeleito. 

Urge que as organizações assumam sua 

responsabilidade. Até porque, com ou sem chamado, uma 

hora o povo explode – como explodiu no Peru e agora na 

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS DA BAHIA E SERGIPE FILIADO A FITF/CNTTL/CUT ANO XXXI Nº 794/MAI/2021

Colômbia. Os que saíram às ruas em 1º, 13 e 29 de maio 

representam o povo que quer viver, que não quer morrer 

de morte matada, pela fome, pela violência e pela 

pandemia, que este governo dissemina. 

A farra com dinheiro público, como as emendas 

parlamentares e a revelação do orçamento secreto são 

fatos que abalam o governo, que balança, mas não cai. E 

por quê? Sem o povo em luta, não será por livre e 

espontânea vontade que estas instituições abrirão uma 

saída positiva para o pais, que começa por nenhum dia a 

mais para este governo. 

Ajudemos o povo a lutar para ter uma vida que o 

permita sobreviver não de doações que não eliminarão a 

fome, a não ser por um dia. 

E nossa luta principal sempre será por salários 

dignos. Não podemos aceitar as migalhas oferecidas 

pelos donos das propriedade privada dos meios de 

produção, nesse caso da FCA/VLI. Precisamos estar 

mobilizados para reivindicar reajustes salariais com 

aumento real do salário, ou seja, um reajuste salarial que 

permita dar um ganho real no poder de comprova do 

trabalhador.

Não podemos aceitar o velho conto do vigário com 

cara de novo, agora com o nome de pandemia da Covid-19 

que não passam de fajutas evasivas para não conceder o 

que mais almejamos, salários mais dignos. 

Assim, como sempre teremos um longo período de 

negociações e devemos ficar atentos e preparados para 

cada momento, que em último caso pode se desdobrar em 

uma situação de mobilização permanente em defesa dos 

nossos direitos. À luta, companheiros!

EDITORIAL
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Da esq. para dir.: Pedro Lima, João Matos, 
Antonio Eduardo e Manoel Cunha

Sempre no mês de junho, o SINDIFERRO dá início 

ao processo negocial, através da discussão da Pauta 

de Reivindicações dos empregados (as) da 

Companhia Ferrovia Centro-Atlântica S/A 

(FCA/VLI), que tem data-base em 1º de setembro.
Para que se tenha sucesso nas negociações, além da 
mobilização, é imprescindível que a categoria esteja 
embasada acerca das conjunturas nacional e 
internac iona l .  Uma breve e  momentânea 
compreensão da circunstância do que todos estão 
vivendo, leva a acreditar que serão negociações 
duras e difíceis, no quesito arrancar melhorias e 
preservar o transporte de cargas sobre trilhos no 
Estado da Bahia.  
A força e a capacidade da categoria animam a 
direção do SINDIFERRO a enfrentar todos os 
problemas de cabeça erguida e seguir disposta a 
fazer o bom combate para conseguir melhores 
condições de trabalho e salários dignos. 

Diante dessa perspectiva, no período de 20 a 25 de 

junho de 2021, os dirigentes sindicais do 

SINDIFERRO estarão realizando Assembleias 

Gerais Ordinárias para aprovação da Pauta de 

Reivindicações 2021/2022, nas bases sindicais, nos 

estados da Bahia e Sergipe, a saber: Simões Filho, 

Santo Amaro, Conceição da Feira, Petim, Alagoinhas, 

Serrinha, Santa Luz, Itiúba, Senhor do Bonfim, 

Iaçu, Iramaia, Contendas do Sincorá, Brumado, 

Catiboaba, Licínio de Almeida/BA e Aracaju/SE, 

conforme Edital abaixo, publicado nos jornais “A 

Tarde” e "Jornal da Cidade” da Bahia e Sergipe, 

respectivamente, no dia 05 de junho de 2021. 

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 20 a 25 de junho de 2021, 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 2021/2022, 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 01/09/2021, 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 20/06/2021, às 15h00min, Estação Ferroviária de 

Contendas do Sincorá/BA;

Dia 21/06/2021, às 07h00min, 10h00min, 13h00min e 

16h00min, nas Estações Ferroviárias de Brumado, Licínio 

de Almeida, Catiboaba e Tanhaçu/BA, respectivamente;

Dia 22/06/2021, às 07h00min, 07h30min, 10h00min e 

16h30min, nas Estações Ferroviárias de Iramaia, Senhor 

do Bonfim, Itiúba e Iaçu/BA, respectivamente;

Dia 23/06/2021, às 07h00min, 07h30min, 16h00min e 

16h30min, nas Estações Ferroviárias de Petim, Santa Luz, 

Serrinha e Conceição da Feria/BA, respectivamente;  

Dia 24/06/2021, às 07h00min, 07h30min, 10h00min e 

07h30min, nas Estações Ferroviárias de Alagoinhas, 

Simões Filho, Santo Amaro e Conceição da Feira/BA, 

respectivamente; 

Dia 25/06/2021, às 08h00min Estação Ferroviária de 

Aracaju/SE.
Salvador, 01 de junho de 2021.

PAULINO RODRIGUES DE MOURA

COORDENADOR GERAL

SINDIFERRO INICIA CAMPANHA SALARIAL 2021/2022

 COM ESPERANÇA DE DIAS MELHORES 

FCA/VLI
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O SINDIFERRO preocupado com o agravamento da 
crise sanitária da COVID-19, tomou a providência 
imediata de remeter correspondências (nºs 083, 
084/CG/SINDIFERRO/21, datadas de 20/05/21) ao 
Governador da Bahia, Rui Costa e, ao Deputado 
Estadual, Robinson Almeida (PT/BA), solicitando a 
inclusão dos trabalhadores (efetivos e terceirizados) 
da FCA/VLI e CTB, na prioridade de vacinação. 
Assim como ajudou na inclusão dos metroviários de 
Salvador na lista de prioridade, o Deputado Robinson 
vem ajudando no processo dos ferroviários a também 
fazerem parte deste calendário.  

O pedido ao Governador Rui gerou o processo nº 
001.7313.2021.0001840-10, e o Secretário de Estado 
da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas, através da 

Assessoria do Gabinete, Sra. Fernanda Almeida, 
remeteu resposta ao SINDIFERRO informando das 
providências tomadas para ver atendida a solicitação 
da entidade sindical. 

“Importante destacar que os ferroviários estão 
diariamente na ativa, na linha de frente e realizando 
serviços essenciais e não podem parar. Eles 
transportam produtos, fazem manutenção de vagões e 
locomotivas e são obrigados a se hospedarem ou 
ficarem em alojamentos com outras pessoas, durante o 
exercício de suas atividades. Vários ferroviários já 
foram contaminados pelo vírus, inclusive com vítima 
fatal. Portanto, nada mais justo a vacinação destes 
trabalhadores”, ressalta o Coordenador Geral do 
SINDIFERRO, Paulino Moura.

VACINAÇÃO PARA OS FERROVIÁRIOS JÁ!

Esq. para dir: Paulino Moura, Cloves Gomes, Deputado Estadual Robinson Almeida e Edvaldo Lisboa
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Nos dias 06 e 19/05/21 o SINDIFERRO e a FCA/VLI se reuniram 

através da plataforma Zoom para discutir as demandas da 

categoria e o acompanhamento do cumprimento do Acordo 

Coletivo de Trabalho 2020/2021, com a participação dos diretores 

Cloves dos Santos – que coordenou pelo SINDIFERRO, Manoel 

Cunha, Paulino Moura, Guilhermano Filho, Marcos Luz, Amilton 

Aragão, Valter Junior, Edvaldo Lisboa, Jurandyr Lima, Lorena Lira, 

Waldir Costa, João de Almeida, Gilsemar Aymberê, Wilson 

Pereira, Verenízia Miranda, Milton Ferreira, Airton Plácido e 

Antônio Eduardo. Pela FCA/VLI estiveram presentes, Ângelo 

Soares, André Paula, Ítalo Saraiva, Waleska Gusmão, Phillip 

Souza, Alysson Almeida, Thiago Firme e Fernanda Menezes.

Foram discutidos nesses dois dias 37 (trinta e sete) demandas, 

que foram encaminhadas por Carta nº 046/CG/SINDIFERRO/21 e 

e-mail, a seguir resumidas:

1. . Foram cortados o Adicional de Adicional Periculosidade
Periculosidade de 22 (vinte e dois) empregados lotados nas Oficinas de 
Vagões (Arlindo Luz) e Locomo�vas (Osvaldo Rios), em Alagoinhas/BA, 
nos cargos/funções de Mecânicos, Técnicos de Mecânica e Caldeireiros. 
Solicitamos a apresentação do laudo pericial. : A RESPOSTA DA FCA/VLI
empresa irá disponibilizar os laudos emi�dos pela equipe de segurança, 
referente a estes empregados. As avaliações foram realizadas dentro do 
que rege a NR-16 e seus anexos que constataram a descaracterização de 
exposição. Observamos também que em 2020 a empresa acompanhou e 
passou todas as informações a um perito contratado pelo sindicato, onde 
foram confirmados os itens constatados dentro dos laudos emi�dos pelo 
SESMT VLI. A FCA ainda reforça que não houve alteração nas exposições 
associados a periculosidade dos empregados e que mensalmente são 
realizadas inspeções dentro do tema e são considerados os riscos. Pontos 
que são considerados: Exceção das a�vidades ro�neiras da equipe; 
Segregação e isolamento de áreas potenciais. A empresa irá 
disponibilizar todos os laudos ao sindicato até o dia 14/05/2021.

 2. . Desde quando foi Fechamento da Estação de Catiboaba/BA
posto em prá�ca esse projeto de fechamento da Estação de 
Ca�boaba/BA, vem causando danos irreparáveis aos trabalhadores 
que laboram na base, com excessos que extrapolam os limites da 
decência. Ca�boaba/BA é um núcleo com a�vidades ferroviárias 
constantes, como exemplos: a) A�vidades de manobras permanentes; 
b) Carregamentos do minério Magnesita; c) Formações de trens pra os 
dois lados, MINAS e BAHIA; d) Finalizam trens e manobras de formação 
de trens de serviços; e) Manobras de trens de passagens para anexação 
e desanexação de locomo�vas e de vagões; f) Manobras de lavagens e 
limpezas de vagões, entre outras. 
Em consequência, foram re�radas as a�vidades de 04 (quatro) CPT's e 
eliminou a Escala de Quatro Tempos que dava coberturas para as 
a�vidades já mencionadas. Atualmente, trabalham apenas 01 (um) CPT 
em horário administra�vo com mais 01 (um) Maquinista de manobra e 
01 (um) OFF ou Maquinista de viajem, que dá apoio nas a�vidades. A 
Estação de CATIBOABA/BA ficou subordinada a Estação de Montes 
Claros/MG, que - para determinar as ordens -, primeiro recebe dos 
trabalhadores de CATIBOABA/BA todas as informações e materiais da 
situação e programação e, só após é deliberado as ordens de trabalho 
par�ndo de Montes Claros/MG para os trabalhadores de 
CATIBOABA/BA executarem as a�vidades. Os trabalhadores reclamam 
constantemente, que realizam trabalhos diversos que seriam de outras 
áreas como a dos CPT`S. Os Maquinistas de viagem estão sendo 
u�lizados mesmo quando chegam de viagens cansadas e com horário 
excedente. Esta prá�ca também acontece com trabalhadores escalados 
para manobras e apoio. Opinamos para solução dessa demanda: A 

volta dos CPT`S e a Escala de Quatro Tempos. : RESPOSTA DA FCA/VLI
Hoje temos o CCP não só na MB, eles foram criados para que possamos 
melhorar os atendimentos, com um melhor aproveitamento das 
equipes para que possam ser direcionados aos Maquinistas. Temos hoje 
no CCP um sistema de câmeras e de rádio digital que facilita o 
atendimento das demandas e as decisões são de forma centralizada. 
Foram comprados rádios novos para os empregados, melhorando a 
comunicação local. Estamos trabalhando para melhorar os 
atendimentos do CCP realizando treinamentos e até mesmo 
redefinindo as suas atribuições. E sobre os Maquinistas estarem 
realizando manobras, estamos com um crescimento de demanda na MB 
e buscando contratações para suprir, contudo, está havendo dificuldade 
de conseguir pessoas para realizar as contratações. 

3. . Em Ca�boaba/BA só a Situação do Pátio de Catiboaba/BA
mão de obra humana ainda funciona regularmente, a iluminação do 
pá�o do lado de Malhada de Pedras/BA se encontra totalmente 
inoperante a mais de quatro meses, completamente na escuridão. OS 
TRABALHADORES REGISTRARAM VÁRIOS QUASE ACIDENTE DA 
SITUAÇÃO E NÃO HÁ RETORNO DO TÉCNICO DE SEGURANÇA E DA 
SUPERVISÃO. Representantes Sindicais juntamente com os 
Trabalhadores têm dialogado com o Supervisor e Inspetores do Núcleo 
a fim de resolver essa demanda, mais lamentavelmente, cansaram de 
ouvir os prazos seres adiados constantemente, até que parece ter 
caído no esquecimento. A situação é crí�ca, e oferecem inúmeros 
riscos as a�vidades de manobras, embora foi estabelecido a não 
prá�ca de a�vidades ferroviárias durante a noite, ainda se observa 
trabalhadores reclamarem que exerceram a�vidades noturnas, com o 
aval ou complacências dos seus superiores. Corriqueiramente 
acontecem não apenas para essa situação, mais para tantas outras que 
envolvem riscos eminente de acidentes. Um problema sério de gestão. 
Lamentável. : Realizamos os reparos na parte de RESPOSTA DA FCA/VLI
iluminação do pá�o. A demora se deu em função de termos uma 
contratação de empresas para realizar o serviço. 

4. Sobre a Estação de Catiboaba/BA foram também discutidos os 
itens Piso da Estação, Rádios Portáteis, Sistema Elétrico da 
Estação ,  Situação Pátio – AMV'S ,  Ocorrência em 
Catiboaba/BA, Abandono e Insegurança no Pátio, Transporte 
e Máscara para COVID-19. : Realizamos uma RESPOSTA DA FCA/VLI
solicitação junto a equipe de infraestrutura para que possa ser 
solucionado os pontos do piso e outros que foram iden�ficados em 
inspeção (PREVISÃO REPARO DO PISO ATÉ 07/05/21); Realizamos um 
compra de baterias e antenas para subs�tuição dos itens nos rádios que 
estão na operação. Hoje, temos 2 rádios disponíveis na estação em 
plena condição de uso e, realizamos a compra de mais 10 rádios, que 
�veram a sua entrega atrasada em função do fornecedor não ter o item 
disponível para a entrega em prazo hábil; Temos hoje no site um 
problema relacionado ao nosso sistema de rede que precisa passar por 
adequações e modernizações, a fim de eliminar a instabilidade do 
sistema. Inclusive, �vemos uma inspeção em conjunto com o �me da TI 
a fim de mapear todos os pontos relacionados a esses assuntos; Foi 
realizada em conjunto com a Via Permanente uma inspeção periódica 
no pá�o e fechado um cronograma de reaparição e melhorias nos AMVs 
do pá�o com o prazo de término em 15/06/21; Durante a apuração 
foram verificados vários pontos que pudessem ser contributórios para 
essa ocorrência e dentre eles a condição de cansaço do Maquinista, 
porém, no momento que houve o acidente ele estava com 1:15h de 
jornada voltando de folga e um afastamento de 5 dias. Portanto, não 
sendo considerado fator que contribuiu para a ocorrência; Hoje, não 
temos demanda de manobra 24 horas no pá�o de Ca�boaba, sendo 
assim, realizamos a manobra e deixamos os trens formados e feita 
segurança conforme procedimentos para que o Maquinista que se 

SINDIFERRO E FCA/VLI SE REÚNEM 
PARA DISCUTIR DEMANDAS DA CATEGORIA
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apresentar para par�r realize a inspeção e os procedimentos de par�da 
dos trens. Estando em total acordo com a descrição das a�vidades do 
Maquinista; Tivemos um remanejamento da equipe de segurança e 
estamos buscando junto a equipe uma solução mais rápida possível. 
Temos hoje no CCP sistema de câmeras que possibilita uma visualização 
do pá�o e de acionamento caso necessário; Estamos u�lizando a pick up 
para auxiliar nos deslocamentos de equipe, para evitar eventuais 
deslocamentos de ônibus em função da pandemia. Esse veículo não é de 
uso exclusivo da mecânica, sempre é realizado inspeção e vistorias no 
mesmo para melhorar uma possível condição de desconforto. Porém, o 
veículo atende todos os requisitos de segurança e conservação para 
acomodar o �me; Logo no início da pandemia nós compramos muitas 
máscaras e demais itens relacionados a condição de segurança e 
mi�gação dos riscos, assim como, álcool em Gel. As máscaras ficaram a 
disposição sempre que solicitado e nunca foi negado e nem houve falta 
de qualquer item. Dado que possa ter gerado algum mal-entendido 
estamos reforçando sobre a existência dos mesmos e caso precise 
apenas solicitar. A FCA/VLI informa que os armazéns possuem o material 
em estoque em quan�dade e volume para atender a todos os 
empregados lotados na Bahia. Verificamos que temos em estoque cerca 
de 590 máscaras em estoque. Entretanto, mediante ao pressuposto 
supracitado, a FCA/VLI irá reforçar a necessidade da u�lização de 
máscaras de proteção junto a todos empregados da companhia e 
iden�ficar possíveis desvio e/ou não atendimento da necessidade de 
campo, respec�vamente. 

5.  . Após mudança Mudança na supervisão de Simões Filho/BA
da Supervisão de Simões Filho/BA, o Inspetor de Carga volta a perseguir 
os Maquinista, fazendo gravações das equipes de manobras de seu 
próprio celular sem autorização quando o mesmo está em casa de folga 
e/ou descanso e fazendo julgamento precipitado e equivocado. Além 
de todos os erros, o Inspetor de Cargas não faz mais parte da tração, e, 
mesmo assim, con�nua achando-se o “bam-bam-bam” da ferrovia. 
Tema extremamente gravíssimo, assunto para denúncia na Polícia 
Federal, Ministério Público do Trabalho, ajuizamento de ação por danos 
morais e prá�ca an�ssindical. : Realizamos uma RESPOSTA DA FCA/VLI
conversa com o colaborador que agiu em desacordo com as regras e 
normas da CIA, que a empresa não compactua com esse �po de prá�ca. 
Será Realizado uma Reunião com todos os Inspetores do corredor 
Minas/Bahia para que tenhamos um alinhamento com todos sobre as 
atribuições de cada um no processo e da postura que esperamos dos 
mesmos. O sindicato solicitou a empresa as gravações do vídeo/áudio 
feito pelo inspetor de carga. O caso especifico o Gerente realizou uma 
conversa com o Inspetor para que possa compreender onde podemos 
melhorar, e solicitou que o mesmo apagasse imediatamente as 
gravações o que foi feito. O sindicato pediu a empresa que reforce junto 
ao empregado que delete também caso possua outras cópias dessa 
gravação. 

6. . Manobras à Noite no Pátio do TECAN (DTC) e COPEC (DCP)
Após, vários assaltos já ocorridos com as equipes no período da noite 
nesses pá�os, inclusive, em um deles quase que perdemos um Colega. 
A “supervisão” insiste em realizar manobras nesses pá�os à noite. Será 
necessário morrer um ferroviário para que a empresa tome as 
providências urgentes para corrigir erro de gestão? Esperamos que não. 
RESPOSTA DA FCA/VLI: As manobras nos pá�os de DTC e DCP con�nuam 
proibidas, exceto em casos de acompanhamento do segurança 
patrimonial como ocorreu no úl�mo mês um episódio. Estamos 
buscando junto as nossas áreas competentes uma forma segura para que 
possamos realizar manobras no período noturno. 

7. . Supervisão Formação do Trem D78 (Derivados de Petróleo)
fazendo teste para formação e saída do trem D78 do TECAN (DTC) 
sempre após término do carregamento, ou seja, sempre no período 
noturno colocando em risco a vida dos empregados. RESPOSTA DA 
FCA/VLI: As manobras nos pá�os de DTC e DCP con�nuam proibidas, 
exceto em casos de acompanhamento do segurança patrimonial como 

ocorreu no úl�mo mês um episódio. Estamos buscando junto as nossas 
áreas competentes uma forma segura para que possamos realizar 
manobras no período noturno. 

8. . Necessitando de trocas Alojamento de Conceição da Feira/BA
de camas e colchões; Compras de travesseiros com forros 
impermeáveis; Realizar higienização constantes, uma vez que, quando 
uma Equipe sai do quarto, a outra já ocupam. Em plena pandemia, a 
cada dia o número de mortos sobem, o país é o epicentro da doença, e 
vemos ainda gestores com prá�ca genocida. 
Vamos pedir a DEUS que não haja nenhum empregado (a) 
contaminado ou que venha a óbito por causa da COVID-19, porque a 
en�dade sindical no uso de suas atribuições ins�tucionais irá buscar 
na jus�ça e na imprensa os responsáveis pela negligência às medidas 
de prevenção, permi�ndo a contaminação e/ou óbito. A en�dade, 
REITERA por úl�mo, NOTIFICA a Ferrovia Centro-Atlân�ca S/A para 
dentro do prazo estabelecido pelo ACT 2020/2021 corrija a 
irregularidade. O Sindicato reivindica que nos alojamentos da via 
permanente o tratamento igualitário concedido aos empregados da 
operação, que essa trata�va seja dada se houver necessidade na 
localidade. : Foi realizado a compra e troca no ano RESPOSTA DA FCA/VLI
de 2020 dos Colchões e Camas que precisavam ser trocados, inclusive, 
com o direcionamento e o de acordo dos colaboradores. Sobre a 
limpeza, tem diariamente nos alojamentos. Será avaliado a necessidade 
de compra de novos colchões e caso seja necessária será efetuada a 
compra num prazo de até 60 dias (06/07/2021). 

9. . Devido à distância Carro de Apoio em Conceição da Feira/BA
do Alojamento para a Estação, os Maquinistas sofrem com a 
caminhada para assumir ou deixar o serviço, dado que, além das 
bagagens quando está chovendo a dificuldade aumenta, e, na 
madrugada alguns trabalhadores já foram assaltados. RESPOSTA DA 
FCA/VLI: O alojamento foi definido no passado em conjunto com a 
equipe em função de vários pontos e a distância era um destes pontos. 
Vamos em conjunto com a equipe buscar uma melhor definição, como 
por exemplo, um motorista de Aplica�vo/Taxi na região que possa nos 
atender. A FCA/FCA informa que vem tomando providências sobre a 
condição citada junto aos órgãos públicos e secretária de segurança do 
município solicitando uma ro�na de rondas da polícia na região da 
estação e suas áreas adjacentes, a empresa informa que irá avaliar a 
situação até o dia 06/07/2021. 

10. .  Quan�dades de Rádio de Manobra em Simões Filho/BA
Rádios Transceptores são insuficientes e muitos sucateados em 
Simões Filho/BA. : No final do Ano de 2020 foram RESPOSTA DA FCA/VLI
adquiridos 4 rádios novos para a operação de Simões Filho. Realizamos 
junto a empresa Sitelco a manutenção de outros 3 rádios an�gos que 
ficaram na estação e aquisição de novas Baterias. 

11. Prontidão. Programação fora da sede continua sendo 
executada de maneira equivocada. : RESPOSTA DA FCA/VLI
Realizaremos uma reciclagem em conjunto com o Time da engenharia 
para eliminar qualquer situação que por ventura tenha ocorrido. A 
empresa irá rediscu�r esse assunto internamente. A empresa informa 
que as escalas são divulgadas diariamente até as 17 horas. 

12. .  Quando começou Implantação do CCP em Simões Filho/BA
a implantação do CCP em Simões Filho/BA, foi dito pelos gestores da 
empresa em reunião que, os CPT's estariam classificados e seus 
proventos reajustados, só que até o momento, isso não aconteceu. 
RESPOSTA DA FCA/VLI: Realizamos a adequação para os colaborados 
envolvidos na mudança, conforme as faixas salariais, ainda resta um 
empregado que está sendo avaliado, dentro de um prazo de 60 dias o 
processo já estará concluso. 

13. foram discutidos ainda os Sobre a base de Simões Filho/BA 
seguintes assuntos: Fracionamento de Trens em Santo Amaro a) 
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(DWR)/BA;  Faltam Uniformes e EPI's;  Horas Extras;  b) c) d)
Batedor Condutor de Auto de Linha; Manutenção da Malha e) 
Ferroviária no Trecho Alagoinhas/BA a Simões Filho/BA.  RESPOSTA 
DA FCA/VLI: Estamos com equipe da segurança patrimonial realizando 
acompanhamento na passagem dos trens para garan�r que não haja 
interferência de terceiros. No local, temos uma restrição que está sendo 
programada pela equipe da Via Permanente a re�rada. A empresa 
informa que após estas ações não �vemos novas ocorrências; Temos em 
Simões uma prá�ca de ter sempre uniformes e EPI para atender as 
solicitações da equipe e sempre que temos uma redução do estoque a 
Colaboradora responsável realiza as compras e sempre que são 
solicitados imediatamente são atendidos. Em vários casos, o colaborador 
vai trabalhar a noite, ele solicita seja por telefone ou até mesmo de forma 
escrita, e os responsáveis deixam a disposição para que quando ele 
chegar para trabalhar tem a sua solicitação disponibilizada. A FCA/VLI 
desconhece essa condição de desabastecimento deste material na 
supervisão de Simões Filho e que há material disponível em quan�dade 
para atendimento dos empregados, desde que, atenda aos requisitos 
mínimos de troca/devolução. Semanalmente é apresentado para as 
supervisões de OP e Manutenção de Via Permanente o status das fichas 
de EPI e orientando o fornecimento do material para a equipe. A empresa 
irá reforçar novamente para que todas as solicitações que ocorram 
dentro do que prevê o ACT sejam regularizadas; As folgas compensa�vas 
de horas extras são solicitadas pelos dois OOF's de acordo com suas 
necessidades pessoais. Não temos a diretriz de obrigar a �rar folga. Elas 
ocorrem conforme solicitação de cada colaborador; Na supervisão 
realizamos batedores no período noturno com apenas o operador do 
auto de linha. No período de chuvas em função dos vários registros de 
anomalias a orientação é colocarmos 01 acompanhante com o operador; 
A programação do trecho em questão temos um planejamento em 
subs�tuir 4.409 dormentes com o pessoal da turma de produção e turma 
própria; 4.000 mts de limpeza dos disposi�vos de drenagem com 
equipamento de grande porte; 95 km de saneamento vegetal (03 ciclos) 
e 84.049,50 mts² com equipamento de grande porte - Término 12/2021, 
respec�vamente.

14. Carregamento de Minério em Licínio de Almeida/BA. 
Maquinistas Sobrecarregados .  As Reclamações dos 
trabalhadores englobam inúmeros descasos e desrespeito das 
condições de trabalho do pátio de Licínio de Almeida/BA:  a)
Extenuantes jornadas de trabalhos;  O descanso está bem b)
menor do que as jornadas trabalhadas;  Praticamente todas as c)
jornadas fazem inúmeras horas extras. : Foi RESPOSTA DA FCA/VLI
realizada a contratação de 04 operadores de manobra para atender as 
demandas de Licínio de Almeida, os mesmos irão trabalhar em regime de 
escala diminuindo as jornadas dos colaboradores em processo de 
revezamento. Eles estão com prazo para estarem liberados, dia 
30/06/21. 

15. Vários assuntos foram tratados a respeito do Pátio Licínio 
de Almeida/BA, a seguir a):  O pá�o se encontra precariamente, sem 
iluminação, mas, mesmo assim, os trabalhadores são escalados para as 
a�vidades no período noturno, se expondo a riscos eminentes de 
acidentes de trabalho. Durante as a�vidades se deparam com usuário de 
drogas fazendo uso de entorpecentes nas áreas da empresa;  Água b)
Mineral;  Maquinistas são designados a operar os trens somente em c)
um sen�do, por exemplo Brumado/Monte Azul ou Brumado/Contendas 
do Sincorá/BA;  Hospedagem no Hotel;  Descumprimento da d) e)
Cláusula 43ª Dormitórios/Alojamentos; Relação Interpessoal do f) 
Supervisor e Inspetor com os trabalhadores;  Abandono de Maquinista g)
ao Longo do Trecho, após Cumprir sua Jornada de Trabalho;  h)

Estabilidade Provisória - Manoel Messias Santana. RESPOSTA DA 
FCA/VLI:  Foi realizada a contratação de uma empresa (Ellos Engenharia) 
para instalação de postes com iluminação no pá�o de Licínio de Almeida 
(já em obras, com concluída dia 30/04/21). Realizamos também a 
abertura do posto de vigilância 24h no site de Licínio de Almeida para 
dar total suporte aos nossos funcionários; Estamos realizando a compra 
de um bebedouro industrial para subs�tuir o que usamos hoje, uma vez 
que, temos uma mudança de a�vidades a serem realizadas na 
localidade. A empresa informa que o item supracitado está dentro do 
previsto na NR 24.9.1 -Em todos os locais de trabalho deverá ser 
fornecida aos trabalhadores água potável, sendo proibido o uso de 
copos cole�vos. De forma que esse fornecimento está ocorrendo 
normalmente. Ainda NR 24.9.1.1, o fornecimento de água deve ser feito 
por meio de bebedouros na proporção de, no mínimo, 1 (um) para cada 
grupo de 50 (cinquenta) trabalhadores ou fração, ou outro sistema que 
ofereça as mesmas condições. E respeitando o descrito ainda nesta 
norma no anexo II item 2.1, a empresa reitera a corroboração o 
cumprimento da NR-24 na sua integridade; Em função de um cenário de 
Pandemia realizamos a segregação do �me a fim de evitar exposição e, 
assim, reduzir o risco, porém, em função de uma ro�na e solicitação de 
vários Maquinistas, até mesmo como receio de perda de conhecimento 
do outro trecho, realizamos uma mudança alinhada com a área de 
saúde da Companhia. Não houve qualquer manobra para evitar a 
presença de qualquer pessoa em qualquer que seja a estrutura, tanto 
que os mesmos já estarão escalados para o trecho próximo ciclo de 
escala do próximo mês; Estamos buscando junto a proprietária do Hotel 
melhorias sobre os assuntos levantados e agendamos uma reunião com 
os responsáveis para tratar de todos os assuntos. Obs.: Sobre a questão 
de troca dos itens da cama tem sido uma prá�ca de não realizar troca 
todos os dias, em função de não exposição dos colaboradores dos hotéis 
e dos hóspedes, uma vez que, a pessoa passará mais de uma noite 
hospedado. O Sindicato informou que aproveitará sua visita em 
Brumado, Ca�boaba/BA e fará também uma visita ao hotel; Processo de 
contratação de manutenção (RC 0010190672) já iniciado para 
tratamento de todos pontos. Aguardando o processo de contratação da 
empresa. Assim que �ver data definida para o término informamos. 
Colchões já foram comprados e aguardando a entrega. Ven�lador já se 
encontra no alojamento aguardando o agendamento de um técnico 
para a subs�tuição do que está danificado. A empresa informa que 
dentro de cerca de 60 dias (19/07/2021) as pendencias serão corrigidas; 
Foram realizados novos alinhamentos junto a equipe de liderança para 
que possamos tratar qualquer eventual desalinhamento, que possa 
haver sobre as diretrizes da Companhia e dos direcionamentos de 
liderança; Cabe salientar que todos os pontos levados aos líderes são 
direcionados para trata�va, porém, existem prazos a serem cumpridos 
que não depende diretamente da liderança. Sobre a questão de 
responder mensagens, em alguns momentos estamos com vários 
pontos a serem tratados e muitas vezes a resposta ocorre de forma 
individual até mesmo de forma presencial; A empresa informou que 
houve uma falha de comunicação, e que está reforçando internamente 
para que esse �po de episódio não se repita novamente; Estabilidade 
lançada pela empresa, respec�vamente. 


