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Unidade    Ferroviária
Trabalhadores da FCA aprovam ACT 2012/2014 

Em um exercício democrático pleno, os 
trabalhadores votaram e aprovaram, 
com 57% dos votos válidos, a proposta 
emitida pela empresa FCA – Ferrovia 
Centro Atlântica, valendo pelo Acordo 
Coletivo de Trabalho, com vigência a 
partir de 1º de setembro de 2012 a 31 de 
agosto de 2014. As assembleias de 
apreciação e deliberação da proposta 

final da empresa, através de voto 
secreto aconteceram em todas as 
bases dos Sindicatos Unificados, no 
período de 23 a 30 de julho de 2012.
A Carta nº 168/CG/SINIDIFERRO/12, 
de 30/07/12 já foi enviada ao Gerente de 
Recursos Humanos da empresa 
comunicando o resultado.

BASE VOTO A FAVOR VOTO CONTRA PORCETAGEM

BAHIA E SERGIPE 262 186 57,33%

BELO HORIZONTE 853 337 71,68%

MOGIANA - SP 275 244 52,98%

RIO DE JANEIRO 112 25 81,75%

SOROCABANA - SP 20 19 52,00%

TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS 2333

MÉDIA GERAL 63,15%

MAIOR PORCENTAGEM PELA APROVAÇÃO 81,75%

MENOR PORCENTAGEM PELA APROVAÇÃO 52,00%

RESULTADO DA VOTAÇÃO DO ACT-2012/2014

Trabalhadores votando em Alagoinhas
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Nas assembleias realizadas, a direção do 
SINDIFERRO fez um grande esforço para 
conscientizar a categoria, de que o Acordo 
Coletivo de Trabalho para dois anos seria 
e x t r e m a m e n t e  p r e j u d i c i a l  p a r a  o s  
trabalhadores (as). Por isso, utilizou de todos 
os argumentos possíveis para demonstrar o 
engodo da empresa ao apresentar uma 
proposta final pífia, imoral e ridícula.
A questão financeira não é tudo, visto que as 
malditas cláusulas patronais são terrivelmente 
ruins, pois, flexibiliza direitos já garantidos na 
CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e a 
Constituição Federal. O Abono Permanência no 
valor de R$ 3.000,00, a retirada da Clausula 54 – 
Deslocamento da Via Permanente, e 
equiparação dos critérios aplicados para 
concessão de horas extras aos que laboram na 
Via Permanente com os mesmos critérios dos 
outros trabalhadores, numa tentativa de 
enganar a todos, apesar de ter sido uma 
conquista para parte da categoria.
O sofrimento do passado nos remete a busca 

de solidez e direitos garantidos. A historia não 
pode ser esquecida. As direções que 
passaram pela FCA demitiram dirigentes 
sindicais e cometeram assédio contra outros.
Os maquinistas continuam sendo os mais 
explorados, submetidos a mais infame 
jornada de trabalho, contrariando o princípio 
da razoabilidade, da decência e da 
honestidade, tornando-se os escravos 
modernos da ferrovia. Porém, nada está 
perdido, pois mesmo assinando esse acordo 
em respeito à categoria que decidiu, por 
maioria, o SINDIFERRO e os demais 
Sindicatos da Unidade Ferroviária não 
desistirão de procurar os meios necessários 
para mobilizar os trabalhadores (as) da FCA-
VLI-VALE para lutarem por melhores 
condições de trabalho e salários.
Permaneceremos, como sempre, atentos, 
preparados e dispostos para realizarmos a 
grande tarefa, que por certo um dia virá, 
concretizando desta forma o sonho de todos 
nós, que é trabalhar e viver com dignidade.   
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Direção do SINDIFERRO, representantes da FCA e comissão de apuração dos votos em Aracajú-SE


