
A ISONOMIA É POSSÍVEL COM A VALE
ACT 2012/2013 FCA

Foi dada a partida do processo negocial com a FCA/VALE 
com a realização da reunião de negociações da Pré-pauta 
de Reivindicações do Acordo Coletivo de Trabalho 
2012/2013, no dia 13/06/12, em Belo Horizonte-MG.
A antecipação das negociações é em virtude das discussões 
com a empresa da campanha emergencial sobre o Abono 
Permanência, objeto do Boletim Unificados dos Ferroviários 
nº 33/MAIO/2012, oportunidade em que ficou muito claro o 
pagamento.
A metodologia inicial acordada começou pela análise das 
cláusulas contidas no ACT 2011/2012, em vigor, com relação 
às cláusulas da pré-pauta. Assim, houve consenso em 20 
delas, as quais estão expressas na ATA contida no verso 
deste boletim.
Em seguida, passou-se a discutir as demais cláusulas da 
pré-pauta. A Primeira – Isonomia levou o tempo necessário, 
por entender os sindicatos, ser a mais importante de todas, 
visto que, sem uma proposta razoável da empresa, 
impossibilita o avanço desejado.
Assim, não dar mais para aceitar uma política 
discriminatória, infame, chega a ser odiosa imposta pela 

FCA, no sentido de não conceder a Isonomia com os 
empregados (as) das Estradas de Ferro Carajás e Vitória-
Minas. As entidades sindicais reivindicam que sejam deferidos 
e garantidos aos empregados da FCA todos os benefícios e 
vantagens concedidos aos demais trabalhadores (as) 
ferroviários controlada pela VALE. 
As razões são as mais diversas para a concessão da Isonomia, 
dentre delas, que a VALE é uma empresa de capital aberto e, 
no contexto operacional, atua como empresa principal na 
holding do grupo, sendo gestora e proprietária da FCA, isto é, 
detém 99,9%% do controle acionário da Companhia.     
Finalmente, para não dizer que não falamos de justiça, 
vejamos o que dispõem os artigos 5º e 7º, inciso XXX da 
Constituição Federal, sendo nula cláusula obstativa que trata 
desigualmente empregado de uma mesma empresa do 
mesmo grupo econômico.  
Acreditamos veementemente que o tratamento dispensado 
aos trabalhadores (as) da FCA, pela gestão empresarial, não 
condiz com a realidade econômica e financeira da VALE, 
portanto, a reivindicação das entidades de classe é justíssima, 
conseqüentemente, extremamente possível a Isonomia.

Partindo de outra Estação, também, dentro do princípio da 
unidade, solidariedade e organização das entidades de 
classe dos trabalhadores, a Unidade Ferroviária, composta 
pelos Sindicatos dos Ferroviários de Belo Horizonte, Bahia e 
Sergipe, Mogiana, Rio de Janeiro e Sorocabana tem tido 
resultados significativos na luta pelas condições de trabalho, 
salários e benefícios ao longo da sua existência.
Temos acordo numa ação mais ousada, a participação dos 
Sindicatos dos Ferroviários que representam os 
trabalhadores (as) das Estradas de Ferro Carajás e Vitória-
Minas nessa Unidade Ferroviária, acima mencionada. 

Envidaremos todos os esforços para concretização desse 
ideal, por termos a certeza e a consciência que para obtermos 
sucesso no conjunto de benefícios e vantagens junto a VALE, 
exigirá de todos os Sindicatos que suas direções se envolvam 
plenamente na realização dessa importantíssima tarefa. Nisto 
acreditamos verdadeiramente. 
Estaremos construindo algo novo, porém, dependerá da 
capacidade de organização e compreensão dos dirigentes 
sindicais, sabendo dos obstáculos naturais a superar na 
viagem até a próxima Estação. 
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CLÁUSULAS MALDITAS. IMPOSIÇÃO PATRONAL

No princípio, o capital criou a desestatização da extinta 
RFFSA, no dia seguinte, criou a Ferrovia Centro-
Atlântica S/A e esta, utilizando-se de todos os 
instrumentos exploratórios disponíveis – entre eles a 
ameaça, a perseguição, a demissão em massa e a 
arrogância -,     criou as malditas cláusulas que 
envergonham a classe trabalhadora.

Elas estão no Acordo Coletivo de Trabalho 2011/2012, 
Cláusula 63 e, fazem parte da estratégia patronal para 
arrancar as forças dos trabalhadores para obter mais 
lucros, para que não esqueçamos jamais, eis aqui: 16 – 
Horas Extras; 44 – Horas de Passe; 45 – Jornada 
Normal de Equipagem de Trens; 46 – Prontidão; 47 – 
Sobre-Aviso;  48 – Turno Ininterrupto de 
Revezamento; 54 – Deslocamento de Via 
Permanente; 60 – Abrangência.

Temos tudo para retirar essas cláusulas do ACT, só 
depende de cada um de nós, trabalhadores (as) da FCA, 
em lutar com determinação, se colocando a disposição 
para fazer a luta, porque é como diz a letra da música de 
Geraldo Vandré: “Quem sabe faz a hora. Não espera 
acontecer acontecer”. 

MOBILIZAÇÃO

Nunca é demais afirmar, que sem a mobilização da 
categoria, tudo que desejamos para melhorar nossas 
condições de trabalho, salários e, principalmente, da 
Isonomia, não teremos êxitos. Portanto, devemos a 
partir desse momento estar atento a todas as 
movimentações do processo negocial, ouvindo seus 
legítimos representantes – as direções dos sindicatos. 

Como sempre, o patrão se articula no sentido oposto, 
portanto, saibam como identificar os algozes, que 
recebem salários acima da média para convencê-los 
de que tudo é uma maravilha, orientando-os aceitar o 
Acordo Coletivo de Trabalho, contendo aquelas 
c láusulas escandalosas, já exaust ivamente 
escancaradas publicamente. 

Não a submissão. Nada de consenso com o que não 
serve para a categoria. Fim desse filme macabro. Não 
a imposição. Rebelem-se e preparem-se para o grande 
dia, o dia “D”. A vitória será de todos que acreditam na 
luta, resistindo às tentações do capital.

POSSE DOS CONSELHEIROS REPRESENTANTES 
DOS EMPREGADOS DA FCA

Está confirmada para o dia 20 de junho de 2012, 
às 11 horas, na sede da companhia, em Belo 
Horizonte-MG, a Assembleia Geral Extraordinária 
para a posse dos dirigentes sindicais Paulino 
Rodrigues de Moura e Paulo de Tarso Pessanha 
Ferreira, titular e suplente, respectivamente, 
eleitos como representantes dos empregados no 
Conselho de Administração da FCA.

O Edital de Convocação foi publicado no jornal 
Diário do Comércio do Estado de Minas Gerais, 
nos dias 5, 6, 7, 8 e 9/06/12 e no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais, nos dias 6 e 07/06/12. 
Está a disposição também nos sites da Comissão 
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e na 
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
(www.bmfbovespa.com.br).

Mais uma vez, os eleitos agradecem a todos os 
trabalhadores (as) da FCA pela vitória da Chapa 5, 
afirmando o compromisso de exercer esse novo 
desafio com responsabil idade, ética e 
profissionalismo.  

ATA DE REUNIÃO  
A FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA

 
representada por Roney Alvarenga Gerente RH FCA e

 assessorado por Ângelo Soares, Hugo Araújo, Roberlam de Souza, César

 

Toniolo, Cláudio José 
Guimarães, Estevão Souza, Rubens Geraldo Aguiar Alves, Fabiano Rezende e

 

Camilla Werneck, 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

 

Ferreira, 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, Manoel Cunha Filho, Gilson Raimundo Correia dos 
Santos, Wilson Pereira Santos, Guilhermano

 

da Silva Filho e Jurandyr

 

Almeida Lima; DOS 
TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DA ZONA MOGIANA, representado por Vandir 
de Sousa Silva e Mário Ricardo Aparecido dos Santos; DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS 
FERROVIÁRIAS DA ZONA SOROCABANA, estando ausente,

 

porém,

 

representado pelos demais 
sindicatos presente, reuniram-se em 13 de Junho de 2012, às 10:00 horas, no Hotel Classic, em Belo 
Horizonte/MG. A FCA iniciou agendando a próxima rodada de negociação do ACT

 

para os dias 27 e 28 
de Junho de 2012,

 

às 10hs da manhã, no Hotel Classic e reunião para continuação da negociação da 
PR 2012

 

para o dia 03 de Julho de 2012,

 

às 10hs.

 

A empresa apresentou como proposta o início das discussões das cláusulas da Pré-pauta de

 

Reivindicações

 

2012/2013 dos sindicatos, que haveria

 

o consenso

 

das partes.

 

Os sindicatos disseram que nestes termos ficaria impossível o prosseguimento das negociações de forma 
antecipada, uma vez que, o objeto de tal antecipação é o abono permanência, sendo que a empresa 
atestou que o mesmo é possível e que só precisavam de um “veículo” para implementá-lo, desta forma, 
solicitaram que a empresa iniciasse as discussões pela apresentação de uma proposta para o Abono 
Permanência, objeto da antecipação da negociação. A FCA informou que a proposta será apresentada 
nas próximas rodadas (27 e 28/06/12).

 

Iniciou a discussão pela empresa das cláusulas da Pré-pauta

 

enviada pelos sindicatos: Renovada

 

cláusula 2ª

 

–

 

Data de Pagamento dos Salários

 

do ACT 2011 (cláusula 4ª

 

da pré-pauta de 
reivindicações); Renovada cláusula 9ª

 

–

 

Complementação Auxílio-Doença do ACT 2011 (cláusula 8ª

 

da 
pré-pauta de reivindicações); Renovada

 

cláusula 11.3ª

 

–

 

Cesta Natalina

 

do ACT 2011 (cláusula 10ª

 

da 
pré-pauta de reivindicações); Renovada

 

cláusula 3ª

 

–

 

Antecipação do 13º Salário

 

do ACT 2011 
(cláusula 11ª

 

da pré-pauta de reivindicações); Renovada

 

cláusula 4.1

 

e 4.2

 

-

 

Férias

 

do ACT 2011 
(cláusula 13ª

 

da pré-pauta de reivindicações); Renovada

 

cláusula 5ª

 

–

 

Transferência de Créditos 
Bancários do ACT 2011 (cláusula 25ª

 

da pré-pauta de reivindicações); Renovada

 

cláusula 58ª

 

–

 

Transferência por Saúde do ACT 2011 (cláusula 26ª

 

da pré-pauta de reivindicações); Renovada

 

cláusula 25ª

 

–

 

Dormitórios/Alojamentos do ACT 2011 (cláusula 30ª

 

da pré-pauta de reivindicações); 
Renovada

 

cláusula 27ª

 

–

 

Óculos de Grau do ACT 2011 (cláusula 32ª

 

da pré-pauta de reivindicações); 
Renovada

 

cláusula 50ª

 

–

 

Danos Materiais do ACT 2011 (cláusula 34ª

 

da pré-pauta de reivindicações); 
Renovada

 

cláusula 51ª

 

–

 

Discriminação do ACT 2011

 

(cláusula 35ª

 

da pré-pauta de reivindicações); 
Renovada

 

cláusula 28ª

 

Direito de Recusa do ACT 2011 (cláusula 36ª

 

da pré-pauta de reivindicações); 
Renovadas

 

cláusulas

 

24ª

 

–

 

Cópia de Exames e 31ª

 

–

 

Política de SSO do ACT 2011 (cláusula 41ª

 

da 
pré-pauta de reivindicações); Renovada

 

cláusula 41ª

 

–

 

Relação de Pessoal do ACT 2011 (cláusula 43ª

 

da pré-pauta de reivindicações); Renovada

 

cláusula 40ª

 

–

 

Informativos e Boletins

 

do ACT 2011 
(cláusula 45ª

 

da pré-pauta de reivindicações); Renovada

 

cláusula 6.3ª

 

do ACT 2011 (cláusula 54ª

 

da pré-
pauta de reivindicações); Renovada

 

cláusula 53ª

 

–

 

Vale-Transporte

 

do ACT 2011 (cláusula 61ª

 

da pré-
pauta de reivindicações); Renovada

 

cláusula 57ª

 

–

 

Reuniões de Acompanhamento do ACT 2011 
(cláusula 70ª

 

da pré-pauta de reivindicações); Mantida

 

pela empresa a data base

 

em 01 de setembro de 
2012.

 

Os sindicatos solicitaram a ISONOMIA

 

do Acordo Coletivo de Trabalho da FCA com o da VALE. (Cláusula 
1ª

 

da pré-pauta de reivindicação). Proposta esta rejeitada pela empresa.

 

A empresa propôs o reajuste salarial

 

de

 

2012

 

com base em 100% do INPC

 

acumulado entre 01 de

 

setembro de 2011 a 31 de agosto de 2012 e o reajuste salarial de 2013

 

com base em 100% do

 

INPC

 

acumulado no período de 01 de setembro de 2012 a 31 de agosto de 2013. Propostas rejeitadas

 

pelos 
sindicatos.

 

Às 16:00 horas,

 

encerrou-se a reunião e foi lavrada esta ata que é 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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