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INFORMATIVO DO SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS DA BAHIA E SERGIPE FILIADO A FITF/CNTTL/CUT ANO XXXI Nº 797/AGO/2021

CAMPANHA SALARIAL 2021/2022
3ª RODADA: SINDIFERRO REJEITA PROPOSTAS
ECONÔMICAS DA FCA/VLI

N

a 3ª Rodada de Negociações, realizada no dia 26 de
agosto, de forma virtual, SINDIFERRO e FCA/VLI
discutiram cláusulas pendentes e outras de
natureza econômica tiveram propostas apresentadas pela
empresa.
A entidade sindical reaﬁrmou a necessidade das reuniões de
negociações acontecerem de for presencial, visto que, as
virtuais deixam muito a desejar, no que se refere
especiﬁcamente aos debates de discussões das cláusulas.
Nesse ponto, a Companhia informou que faria a próxima
rodada nas seguintes condições: 1. Limitando o número de
participantes - apenas 4, dois de cada lado; 2. As despesas de
deslocamento e hospedagem seriam bancadas pelo sinicato; c)
Somente um período de trabalho (08 às 12h).
A reunião também serviu para que a FCA/VLI desse o retorno
das demandas registradas na última rodada: a) Reforma do
Alojamento de Contendas do Sincorá/BA. Foram
reivindicadas execução de serviços não contratado pela
empreteira, como, por exemplos, troca das janelas de
madeira, reparo no telhado para evitar ninhos de pardais,
transporte de Maquinista através de Moto; b) Reforma do
Alojamento/Dormitório de Petim/BA. Após visita in loco dos
diretores Antonio Eduardo e Valter Júnior, a entidade
sindical encaminhou e-mail com anexo 8 (oito) fotograﬁas
registrando as irregularidades; c) A terceirada em
Alagoinhas/BA, não está mais fazendo a Ronda nos turnos

matutino e vespertino. Trocou o cargo de Ronda para
Porteiro, com isso deixou de pagar o adicional de
periculosidade dos empregados. A realização de rondas é de
extrema importância para segurança dos empregados nas
áreas das oﬁcinas, além de colocar em risco os ativos da
Companhia.
Nos itens a), b) e c) a FCA/VLI ﬁcou de responder algumas
solicitações feitas. O SINDIFERRO fará, mais uma vez,
visita no Alojamento de Petim/BA para acompanhar o
andamenmto dos serviços de reforma.
RESUMO DAS DISCUSSÕES DA PAUTA DE
REIVINDICAÇÕES DOS TRABALHAODRES
1. 44ª Seguro de Vida em Grupo foi acordada com a
renovação das Cláusulas, 15ª Seguro de Vida em Grupo e 16ª
Auxílio Funeral do ACT 2020/2021;
2. 18ª Incentivo a Educação – a proposta da empresa é a
manutenção das cláusulas 51º e 53º do ACT atual. A cláusula
ﬁca pendente por parte do sindicato, sobre o parágrafo 2º, e
solicita que a empresa reavalie o pedido em relação ao
pagamento de um valor para o material escolar.
3. 19ª Auxílio Educação – a proposta da empresa é a
manutenção da clausula 51ª. A cláusula pendente por parte do
sindicato;
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4. 20ª Jornada de Trabalho - A empresa propôs a renovação
da cláusula de Prontidão, Sobreaviso, Registro de Atividade
da Categoria C, Banco de Horas, Ponto por Exceção, Controle
de Frequência conforme contraposta enviada ao sindicato no
dia 13/08/2021. Ficaram pendentes.
A empresa esclarece que nas próximas rodadas de negociação
gostaria de discutir com o sindicato, as cláusulas que ainda não
foram trazidas a discussão, como, JORNADA NORMAL DA
EQUIPAGEM DE TRENS e TURNO ININTERRUPTO DE
REVEZAMENTO.
PRONTIDÃO
O Sindicato trouxe alguns pontos relacionados a Prontidão,
onde foi solicitado que a prática hoje adotada em Brumado e
Iaçu/BA, onde a Prontidão já é informada na escala do dia
anterior, seja adotada também nas demais localidades, e,
reforça para que haja uma uniﬁcação das práticas nas
localidades. O sindicato também ressaltou que ﬁca pendente
junto a Prontidão, a cláusula do Sobre Aviso
A empresa propôs a renovação das cláusulas do ACT atual:
Registro de Atividade da Categoria
C, Banco de Horas,
Ponto por Exceção, Controle de Frequência, Viagem de
Passe, que ﬁcam pendentes por parte do sindicato,
ressaltando que estas cláusulas não fazem parte da Pauta de
Reivindicação dos trabalhadores.
5. 26ª Adicional noturno – O sindicato questiona a empresa
sobre o item acrescentado no último parágrafo da clausula do
ACT atual: “assim como eventual prorrogação das horas
noturnas”. A empresa informa que o adicional noturno
praticado de 60% é bem acima do que a legislação prevê, para
cobrir a hora noturna reduzida e a eventual prorrogação das
horas noturnas. Esta cláusula ﬁca pendente por parte do
sindicato.
CONTRAPROPOSTA DE ALGUMAS CLÁUSULAS
ECONÔMICAS
A)

Vale-Alimentação. A Empresa propõe reajustar o
valor atual do Vale-Alimentação de R$ 600,00 para R$
660,00, a partir de 01/09/2021. Mantendo 12 créditos
anuais conforme prática atual.
B)
Cesta Natalina. A empresa, propõe o fornecimento
para os empregados ativos em dezembro de 2021, uma
Cesta Natalina, in natura.
C)
Reajuste Salarial: A empresa propõe reajustar os
salários-base dos empregados elegíveis ao Acordo Coletivo,
ativos em 31 de agosto de 2021, em 4,0% (quatro por
cento), a partir de 1º de setembro de 2021.
Não serão elegíveis ao reajuste previsto acima os jovens
aprendizes e estagiários, e demais casos estabelecidos na
cláusula de abrangência do Acordo Coletivo.
A empresa informou que o item Vale-Refeição será discutido
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nas próximas reuniões.
O SINDIFERRO informa que rejeita a proposta da empresa
em relação aos itens econômicos apresentados nesta rodada.
Ainda ponderou sobre os itens constantes na Cesta Natalina,
que estão inferiores em relação a quantidade, qualidade e
produtos disponibilizados se comparado aos anos anteriores.
CLÁUSULA NOVA APRESENTADA PELA FCA/VLI TELETRABALHO
O teletrabalho é regido pelos artigos 62, inciso III e 75-A
e seguintes da CLT e pelas normas complementares adiante
ajustadas.
Parágrafo primeiro: A critério da empresa, ﬁca autorizada
a instituição do teletrabalho, sem necessariamente haver
predominância do serviço executado fora de suas
dependências, desde que as atividades exercidas sejam
compatíveis com tal modalidade, conforme as regras e
critérios de elegibilidade deﬁnidos na política Interna da
empresa: PGS - TELETRABALHO.
Parágrafo segundo: A adesão a modalidade de
teletrabalho pelo empregado será realizada de forma
voluntária, através da assinatura (eletrônica e/ou digital)
do termo adesão e responsabilidade para prática de
teletrabalho.
Parágrafo terceiro: Será assegurado ao empregado
elegível, os mesmos benefícios previstos aos empregados
que atuam de forma presencial.
Parágrafo quarto: O empregado que estiver na modalidade
de teletrabalho ﬁcará dispensado do registro da
frequência.
Parágrafo quinto: Os meios de comando e de supervisão do
trabalho executado pelo empregado em teletrabalho, bem
como a estipulação de prazos, metas e agendamento de
reuniões dentre outros, não são considerados mecanismos
de controle de jornada.
Parágrafo sexto: Para os empregados que utilizam o vale
transporte, o mesmo será fornecido proporcionalmente,
apenas para os dias de prestação de serviços nas
dependências da empresa, nos termos da Lei 7.418/85.
Pelo sindicato foi dito que a discussão dessa proposta exigirá
um esforço Herculano para deixar bem claro em que
condições os trabalhadores exercerão suas atividades em
home ofﬁce, principalmente, porque que a proposta
apresentada é de um teletrabalho híbrido.
O Teletrabalho se apresentou de forma mais concreta
durante a pandemia da COVID-19, onde vários trabalhadores
(as) tiveram sua rotina alterada exercendo suas atividades
laborais à distância. O teletrabalho, portanto, é uma
atividade proﬁssional exercida à distância, fora do espaço
físico da empresa (que ocorre em grande parte à domicílio),
através dos recursos tecnológicos de comunicação e
informação, a exemplo da internet, telefone, e-mail, etc.).
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