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leitos pelo voto direto como representantes dos 

Eempregados no Conselho de Administração da FCA – 

Ferrovia Centro-Atlântica, os dirigentes sindicais 

Paulino Rodrigues Moura e Paulo de Tarso Pessanha, titular 

e suplente, respectivamente, tomaram posse no dia 20 de 

junho de 2012 na sede da empresa, em Belo Horizonte-MG, 

na Assembleia Geral Ordinária (AGO) dos Acionistas, 

valendo pelo mandato 2012/2015. 
Na oportunidade, a mesa foi presidida pelo Conselheiro 

Eduardo Périco e a Secretária Luana Assis, que após os 

procedimentos de praxe, deram posse com assinaturas dos 

documentos para registro nos órgãos afins.
A posse aconteceu na “Sala Alagoinhas” (Alagoinhas Room), 

onde os eleitos foram recebidos com devido respeito e 

informados sobre as orientações de funcionamento do 

Conselho. 
A partir daí aconteceram oito reuniões que tiveram como 

Ordem do Dia a apreciação de: a) Informações contábeis 

intermediárias da Companhia relativas ao Segundo 

Trimestre de 2012;  b) Contratação de fianças bancárias; 

c) Renunciar valores pela FCA de contratos firmados de 

prestação de serviços; d) Informações contábeis 

intermediárias da Companhia relativas ao Terceiro 

Trimestre de 2012; e) Remuneração global anual dos 

administradores para o exercício de 2012, conforme 

definida na AGO; f) Demonstrações financeiras do Relatório 

da Administração e do Parecer dos Auditores 

Independentes da Companhia relativas ao exercício social 

de 2012; g) Destinação do resultado do exercício social de 

2012; h) Convocação da Assembleia Geral Ordinária da 

Companhia; i) Eleição de novo membro do Conselho de 

Administração indicado pela controladora VLI Multimodal 

S. A.; j) Alterações e consolidação de alguns artigos do 

Estatuto Social; k) Celebração de contrato entre a 

Companhia e suas partes relacionadas; l) Informações 

contábeis intermediárias da Companhia relativas ao 

Primeiro Trimestre de 2013. Todos estes temas tiveram voto 

favorável dos eleitos. Quanto à deliberação sobre: os termos 

negociados para a reestruturação da concessão e 

arrendamento da Companhia, eles votaram contra. 

s atas estão à disposição de todos e todas 

Aatravés dos sites da FCA e da Comissão de 

Valores Mobiliários:  www.fcasa.com.br 

(Relações com Investidores) e www.cvm.gov.br 

(Participantes do Mercado/Companhias Abertas).  
Temos cumprido com dignidade e, acima de tudo, 

com muita responsabilidade e ética o cargo 

concedido pelos trabalhadores (as) da FCA. 

Sabemos dos desafios, mas, procuramos num 

esforço de estudar e compreender, principalmente, 

as análises das demonstrações contábeis e 

financeiras da empresa, no sentido de indagar e votar 

consciente sobre a matéria. 
Assim, podemos afirmar que, até aqui, combatemos 

o bom combate, dentro de princípios e regras 

institucionais.

COMPETÊNCIA NO CONSELHO

A importância do Conselho de Administração pode ser 
medida pela extensão e relevância das atribuições que lhe 
são legalmente fixadas. Segundo o artigo 142 da Lei nº 
6.404/76, as Sociedades têm várias competências, entre 
elas, citamos algumas: fixar a orientação geral dos negócios 
da Companhia, aprovando previamente suas políticas 
empresariais de comercialização, gestão de pessoal e 
financeira, aplicação de incentivos fiscais e zelar pelo estrito 

cumprimento das mesmas; aprovar planos, projetos e 
orçamentos anuais e plurianuais; fiscalizar a gestão dos 
Diretores, examinando qualquer tempo, as atas, livros e papéis 
da Empresa, solicitando informações sobre contratos 
celebrados, ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos; 
convocar a Assembleia Geral; escolher e destituir os auditores 
independentes; exercer os demais poderes que lhes sejam 
atribuídos por lei e pelo Estatuto. Portanto, são atribuições 
importantíssimas que precisam ser exercidas com muito 
profissionalismo, e com certeza, é o que estamos fazendo.

A POSSE 

Esq. para a Dir.: Luana Assis (Advogada VLI/FCA), Paulino Moura (Conselheiro Efetivo Representante dos Empregados),
Eduardo Périco (Conselheiro Efetivo VLI/FCA) e Paulo de Tarso (Conselheiro Suplente Representante dos Empregados).
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Os Sindicatos dos Ferroviários de Belo Horizonte, Bahia e 
Sergipe, Mogiana, Rio de Janeiro e Sorocabana assinaram o 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) referente à Participação 
nos Resultados Extraordinária – Turnover, conhecido como 
Abono Permanência. Trata-se de mais uma conquista para a 
categoria, considerando que a VALE já tinha concedido às 
outras empresas do grupo.
O Abono Permanência é o reconhecimento da empresa pela 
valorização de seus empregados, porque investe em 
treinamento, adquirindo conhecimento com a experiência 
laboral, além de incentivar a delonga nos quadros da 
empresa, sobretudo, diminuir a rotatividade de mão-de-obra 
(turnover). 
O pagamento de R$ 3.000,00, ficou assim definido: o valor de 
R$ 2.800,00, a título de Participação nos Resultados 
Extraordinária, sendo R$ 1.600,00 no prazo de 10 dias a 
contar da assinatura do acordo – já liquidado -, e R$ 1.200,00 
que será pago no dia 31 de julho de 2013. O pagamento 
dos R$ 200 restantes ocorrerá em 31 de julho de 2014.      
Portanto, o turnover possibilita identificar a saúde 
organizacional da empresa, assim, seu controle permite 
manter o capital intelectual e evita grandes impactos sobre 
os custos da gestão empresarial (custo de recrutamento, 
selação e treinamento).
Turnover é um termo da língua inglesa que significa "virada"; 
"renovação"; "reversão" sendo utilizado em diferentes 
contextos. O que estamos nos referindo neste trecho é o 
conceito frequentemente utilizado na área de Recursos 
Humanos (RH) para designar a rotatividade de pessoal em 
uma organização, ou seja, as entradas e saídas de 
funcionários em determinado período de tempo.
A fórmula clássica para cálculo do turnover é a seguinte: [(nº 
de demissões + nº admissões)/2] / nº de funcionários (no 
último dia do mês anterior). Depois disso, esse valor é 
multiplicado por 100 para obter a percentagem. 

TURNOVER

TERCEIRIZAÇÃO  
A HORA DE DECEPAR É AGORA 

O processo de terceirização avança a passos largos, e virou 
uma situação muito comum na atualidade, em que as 
empresas contratam trabalhadores de prestadoras de 
serviço para não fixar diretamente o vínculo com o operário. 
O efeito de maior visibilidade se refere à precarização da 
relação de trabalho, pois não se garante ao empregado da 
terceirizada os direitos previstos em favor do pessoal da 
empresa tomadora de serviço que são decorrentes de 
negociação coletiva. 
É importante frisar que não há lei regulamentando a 
terceirização em nosso país, porém, esta é uma realidade 
frequente no cotidiano laboral. A Súmula 331, inciso III, do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST) preceituando: “Não 
forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de 
serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de 
conservação e limpeza, bem como a de serviços 
especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde 
que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta”. Em 
resumo, não se permite que o trabalho prestado pelo 
empregado terceirizado esteja relacionado à atividade 
principal do contratante, à sua atividade-fim. 
A terceirização usada pelas concessionárias do transporte 
ferroviário de cargas é um absurdo que precisa ser 
extirpado, pois vem causando retirada de direitos e 
precarizando as condições de trabalho, aí incluso a questão 
grave à saúde e à segurança na prestação de serviços 
terceirizados. 
Para a classe dominante, a terceirização é uma das formas 
pelas quais os mecanismos de exploração são alterados, 
atualizados e aprimorados de acordo com as necessidades 

de acumulação de capitais e para derrrotar as organizações dos 
trabalhadores, a mesma terceirização recoloca o movimento 
operário sindical diante de uma questão fundamental: limitar-se 
a negociar salários e outros benefícios ou criar as condições 
para enfrentar o sistema na complexidade de suas relações? 
Assim, ensina Emílio Gennari, em sua obra. 

ARMADILHAS DA TERCEIRIZAÇÃO

É óbvio que há armadilhas no processo de terceirização, quer 
para os trabalhadores, quer para o movimento sindical.  Do 
ponto de vista empresarial, a tercerização significa redução de 
custos, combater a organização sindical e ampliação do 
controle da produção, do trabalho e dos direitos conquistados 
pelos trabalhadores. Dentre às várias ameaças, destaca-se a 
redução do número de postos de trabalho, principalmente nos 
períodos de crise do capital, o que virou rotina no mundo com 
consequência para o Brasil. Evidentemente, que soma-se 
ainda, a degradação das condições de trabalho, baixos salários 
e a rotatividade de mão-de-obra.

PROJETO DE LEI Nº 4.330/04

As direções do movimento sindical, juntamente com as 
Confederações, Federações e Centrais Sindicais devem centrar 
forças para  que o governo, através do Ministro-Chefe da 
Secretaria Geral da Presidência da República, Gilberto 
Carvalho, breque o avanço da PL. 4.330/04, de autoria do 
deputado Sandro Mabel (PMDB/GO), dono dos Biscoitos Mabel, 
que tenta de todas as formas aprovar esse projeto, que 
regulamenta a terceirização no nosso país, mas, acaba com 
todos os direitos dos trabalhadores e que estão garantidos na 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
No emaranhado de textos jurídicos, a tentativa de transformar 
pessoa física em empresa para prestação de serviços. A tão 
falada atividade fim. Com isso, ela deixa o trabalhador frágil e 
exposto à dispensa do trabalho sem ter direito a nada, além de 
isentar os patrões de terem qualquer responsabilidade, até 
mesmo solidária. 
A luta é dificil e exige conscientização e mobilização dos 
trabalhadores frente as atrocidades contidas na PL. 4.330/04, 
que em outro sentido busca exterminar os direitos trabalhistas.
A ameaça de algo tão ruim assim para a classe trabalhadora é o 
perfil do poder legislativo, entre os defensores dos trabalhadores 
brasileiros e a bancada empresarial, senão vejamos: dos 
parlamentares empossados em 2010, eles representam mais de 
45% do Congresso Nacional e, separadamente, representam 
47,95% da Câmara e 1/3 ou 33,33% do Senado. Sua 
composição é formada pelos donos de grandes, médias ou 
pequenas empresas, acionistas ou quotistas de conglomerados 
econômicos. Sem deixar de registrar os parlamentares que se 
auto-intitulam empresários, segundo dados do Departamento 
Intersidnical de Assessoria parlamenta (DIAP).

 

Vamos mobilizar as nossas bases
  para derrubar esse absurdo!


