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Unidade    Ferroviária

Vivenciando uma conjuntura extremamente 
angustiante, por culpa de um governo irresponsável, 
genocida e acima de tudo, misterioso, e que, 
infelizmente, consegue ainda enganar uma parcela 
(ainda que pequena) da população brasileira.
Não é demais afirmar, que a morte de mais de 600 mil 
brasileiros (as) poderia ser reduzida significadamente. 
Tão cruel e beira insanidade a forma de governar do 
presidente da república, que nega a vacina e é contra 
todos os protocolos sanitários para evitar a 
c o n t a m i n a ç ã o  p e l o  N o v o  C o r o n a v í r u s .
É preciso ter consciência da tragédia que se abate em 
nosso país, por termos um governo que não olha para 
os mais pobres, fere a classe trabalhadora, 
aposentados e pensionistas, e que governa só para 
beneficiar os poderosos do capital (agronegócio, 
latifundiários, banqueiros, empresários, etc.), e, 
atende os interesses dos militares, permitindo que 
mais de 20 mil estejam em cargos nesse governo.  
Foi dentro desse cenário nefasto que os trabalhadores 
(as) da FCA/VLI votaram a proposta final para 
celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 
2021/2022, participando de todas as Assembleias 
Gerais Extraordinárias realizadas em todas as bases 

territoriais do SINDIFERRO nos Estados da Bahia e 
Sergipe, no período de 05 a 08/10/2021, que teve o 
seguinte resultado: 
A FAVOR – 193     CONTRA – 49     BRANCO – 01 
TOTAL: 243.
Com este resultado, correspondente a 79,42%, a 
categoria aprova a proposta final, consequentemente, 
autoriza o SINDIFERRO a assinar o Acordo Coletivo 
de Trabalho 2021/2022, com vigência a partir de 1º de 
setembro de 2021 a 31 de agosto de 2022.
O maior  medo dos exploradores é ver  os 
trabalhadores unidos!

CONTRIBUIÇÃO DA CAMPANHA 
SALARIAL 2021/2022

O nível de conscientização política dos trabalhadores 
FCA/VLI é muito alto. Nós, dirigentes sindicais do 
SINDIFERRO, nos orgulhamos de representar essa 
valorosa categoria, que sabe responder ao chamado 
de sua entidade sindical.
Como é praxe, todos os anos no final da Campanha 
Salarial, os companheiros (as) aprovam a contribuição 
para fazer frente as despesas que são obrigatórias e 

CAMPANHA SALARIAL  FCA / VLI - act 2021/2022

TRABALHADORES VOTAM E APROVAM
 

PROPOSTA FINAL DA EMPRESA

A apuração ocorreu em Aracaju-SE, última sede de votação, no dia 8 de outubro 
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necessárias, para que possamos fazer as discussões 
da pauta de reivindicações durante todo o processo 
negocial. Este ano não é diferente. Desta forma, 
estamos deixando transparente, mais uma vez, que 
estaremos encaminhando o pedido a empresa para 
fazer o desconto de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), em 
uma única parcela, nos salários do mês de outubro do 
ano em curso, conforme decisão soberana das 
assembleias, tendo em vista, que a Cláusula 60ª 
Contribuições – Assistenciais, exige que assim 
procedamos, abaixo transcr i ta na íntegra:

“60ª CONTRIBUIÇÕES – ASSISTENCIAIS

A Empresa efetuará o desconto da contribuição 
Assistencial de todos os representados respeitando o 
percentual que ficar estabelecido na assembleia geral 
dos trabalhadores e depositará as contribuições 
devidas em favor do Sindicato, respeitadas as 
disposições legais aplicáveis, desde que seja 
apresentado documentos comprobatórios da 
aprovação dos referidos descontos em assembleia 
geral de trabalhadores e respeitado o direito de 
oposição dos empregado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para fim de conhecimento 
dos empregados, o sindicato divulgará boletim 
informativo comunicando a categoria profissional a 
respeito das condições e valores de desconto fixados 
aprovados em Assembleia de montagem de pauta 
e/ou votação de acordo coletivo. O boletim 
informativo deverá ser divulgado, no prazo máximo, 
de até 05 (cinco) dias úteis após assinatura do Acordo 
Coletivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O empregado poderá 
exercer o direito de oposição, por escrito e 
individualmente no prazo de 07(sete) dias corridos, a 
contar da divulgação do boletim informativo, a que se 
refere o parágrafo primeiro, junto a sindicato 
profissional de sua base territorial, através de carta 
assinada em duas vias e protocolada junto ao 
sindicato de sua base territorial mais próximo de sua 
base de trabalho.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O sindicato deverá enviar 
para EMPRESA os documentos comprobatórios de 
aprovação dos referidos descontos em assembleia 
geral de empregados, bem como a relação de 
empregados que exerceram o direito de oposição aos 
referidos descontos.
PA R Á G R A F O  Q U A R TO :  A E M P R E S A s e 
compromete a repassar ao Sindicato os valores a 
serem descontados dos empegados, conforme 
parágrafos acima sendo este repasse, até o 5º 
(quinto) dia útil após a realização do referido desconto 
ao empregado. O mês do desconto será definido de 

acordo com o calendário de folha de pagamento e 
respectiva data de recebimento dos documentos 
comprobatórios citados no parágrafo terceiro.
PARÁGRAFO QUINTO: Será de responsabilidade 
do sindicato profissional eventuais pedidos de 
ressarcimentos/devoluções em face da discordância 
manifestada pelo empregado na hipótese de 
quest ionamento jud ic ia l  ou extra judic ia l ” .

A direção do SINDIFERRO agradece a compreensão 
e a valorosa e importante contribuição, para manter 
ativo as lutas e encaminhamentos das demandas da 
categoria. O nosso sincero respeito e consideração e 
manteremos sempre viva nosso princípio de 
representar com dignidade e responsabilidade. O 
nosso muito obrigado. Vamos à luta.

AÇÃO DE CORREÇÃO 

DO FGTS

O SINDIFERRO estará ajuizando nos 
próximos dias a ação de correção do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) de todos os trabalhadores (as) que 
laboraram desde 2010 na FCA/VLI. Esta 
ação se encontra para decisão final na 

Suprema Corte do país, através da ADIN 
5090. Essa é mais uma luta do 
SINDIFERRO em prol da categoria.


