BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS
FERROVIÁRIAS DOS ESTADOS DO MARANHÃO, PARÁ E TOCANTINS - AGO/2018

C

omeçaram as negociações simultâneas
dos acordos coletivos (geral e especíﬁco) com a
VLI, envolvendo as pautas de
reivindicações aprovadas pelos
trabalhadores.
A primeira reunião de
negociação foi realizada em Belo
Horizonte, nesta quinta-feira, 2
de agosto, com a empresa discutindo as reivindicações com o
STEFEM e o Sindimina-SE.
Neste primeiro encontro, a
empresa não respondeu às reivindicações da categoria, mas ouviu
relatos dos dirigentes sindicais
sobre problemas pontuais enfrentados pelos trabalhadores. O
companheiro João Damasceno,
secretário geral do Stefem,
reclamou, por exemplo, do grave
problema enfrentado por maquinistas na FNS relativo ao adicional de insalubridade: “Não
podemos aceitar que tratem os
maquinistas de forma diferenciada. Porque o maquinista na FNS é
tratado diferentemente do maquinista que está na Vale? A proﬁssão é a mesma e os direitos são

iguais”, reclamou Damasceno.
A empresa acenou para uma
negociação rápida dos acordos
coletivos especíﬁco e geral, com
expectativa de fechamento de
ambos no mês de setembro. A
data-base de 1º de setembro foi
garantida e a VLI estendeu os
efeitos do acordo anterior por
mais 60 dias após a data base, mas
frisou que pretende uma solução
rápida, que evite vários acordos
da empresa acontecendo em
espaço de tempo longos, sendo
que os primeiros servem de
parâmetro para os demais.
Luismar, do Sindimina-SE e
presidente da Fitem, solicitou à
empresa que assegure os empregos e que não faça qualquer
desligamento durante este prazo

de negociações coletivas.
Ambos os sindicatos,
relataram vários problemas
enfrentados pelos trabalhadores
quanto ao atendimento odontológico prestado pelo Plano de
Saúde Bradesco, antevendo o
mesmo problema quanto aos
procedimentos médicos e hospitalares, cobrando uma intervenção da empresa para garantir a
qualidade no atendimento.
A pauta de reivindicações
da categoria será objeto de estudo
da VLI durante os próximos dias
e novas reuniões de negociações
já estão agendadas para os dias 23
e 30 de agosto. No entanto, uma
segunda reunião de negociações
deve acontecer antes destes dias,
quando a empresa deverá apre-

