
ATA DE REUNIÃO 
 
A FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA representada por Roney Alvarenga Gerente RH FCA 
e assessorado por Ângelo Soares Analista de RH da FCA, Geraldo Dias, Advogado FCA, 
Hugo Araújo, FCA e  os SINDICATOS: DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS 
FERROVIÁRIAS DE BELO HORIZONTE, representado por Edna Ribeiro Bezerra e David 
Eliude Silva; DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO, representado por Paulo de Tarso Pessanha e João Gabriel 
Cardoso de Almeida; DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES 
FERROVIÁRIO E METROVIÁRIO DOS ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE, 
representado por Paulino Rodrigues de Moura e Manoel Cunha Filho; DOS 
TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DA ZONA MOGIANA, 
representado por Vandir de Sousa Silva e José Carlos Machado; DOS 
TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DA ZONA SOROCABANA, 
estando ausente porem representado pelos demais sindicatos presente, reuniram-se em 
26 de Abril de 2012, às 13:00 horas, no Hotel Classic, em Belo Horizonte/MG. 
 
Atendendo a solicitação dos sindicatos através de correspondência datada em 
09/04/2012, dirigida ao Presidente, a FCA convidou os representantes dos sindicatos para 
a primeira reunião de negociação da PR relativo ao ano de 2012. 
 
Foi realizada, pela empresa, a apresentação dos resultados da FCA do primeiro trimestre 
de 2012 em relação ao volume transportado, que foi impactado pelo grande número de 
acidentes operacionais, parada devido a acidentes provocados pelas chuvas, falta de 
produto e baixa demanda, avarias de locomotivas, atraso/testes no novo terminal de 
Araguari, quebra de AMV/Trilho, perdas de trens, baixa disponibilidade de vagões, avaria 
no equipamento do cliente, sendo que o cenário de volume e resultados da empresa 
estão abaixo do previsto inicialmente pela empresa. 
 
Apresentado que a prioridade para FCA é a segurança, sendo o nosso valor “A vida em 
primeiro lugar”. 
 
Os Sindicatos não concordam que os resultados de outros fatores venham afetar o 
pagamento da PR e precisam receber os balanços patrimoniais dos exercícios 2010 e 
2011 da empresa para possibilitar a avaliação das metas propostas e apresentar 
sugestões, ressaltando que os números de MTKU apresentados não foram discutidos 
com os sindicatos. 
 
Os sindicatos registram o protesto pela forma que a empresa vem tratando as discussões 
de PR nos anos anteriores e neste ano, bem como também protestam contra a 
apresentação feita pela empresa, que tratou somente de movimentação de carga e há 
outros diversos itens a serem apresentados. Com isto, pedem os sindicatos que a FCA 
marque a data de outra reunião com a maior brevidade possível. 
Os sindicatos requerem também que o EBTIDA a ser utilizado na PR de 2012 seja o da 
VALE e não o da FCA. 
 
Os sindicatos solicitaram a definição de uma data para a próxima reunião, porém, a 
empresa informou que não tem como definir uma data neste momento. Os sindicatos 



sugeriram que a próxima reunião seja no dia 10/05/2012, com o que a empresa não anuiu 
e informou que irá se manifestar posteriormente sobre a data da próxima reunião. 
 
A empresa informou que esta é a primeira reunião com os sindicatos para negociação do 
acordo de PR para 2012, advindo outras oportunidades para as partes negociarem. 
 
Esta ata foi lavrada e assinada pelos representantes, em seis vias de igual teor e idêntica 
forma. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião. 
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