
previamente contabilizados, ou seja, já tem o dinheiro e 
não desejam mais dividir com os trabalhadores. 
O patamar da nova FCA, que agora se diz VLI salta aos 
olhos de qualquer pessoa, ficando muito visível do que os 
novos aportes financeiros, inclusive do Governo Federal, 
que “enriqueceu” a companhia. Sendo assim, nada mais 
justo em se construir um ACT – Acordo Coletivo de 
Trabalho que valorize quem diuturnamente doa seu 
sangue para o crescimento da empresa.
A Unidade irá levar a contraproposta final da empresa 
para a RECUSA em assembleias, não pelos abaixo-
assinados ilegítimos e concebidos sob coação de 
“chefetes” ou de PQC's (Pensam Que são Chefes).
As assembleias seguirão uma nova ordem, sempre 
sonhada pelo grupo de sindicatos: TODAS as 
assembleias em TODAS as bases em sincronismo de 
período, e depois de concluídas, as apurações se farão 
em conjunto, no mesmo dia, horário e local.
Período da realização das assembleias: de 10 a 14 de 
novembro de 2014 em todas as bases sindicais da 
Unidade Sindical atual.
A apuração e divulgação de resultados será no dia 18 de 
novembro de 2014, na cidade de Alagoinhas-BA, às 
14h00min.  
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Os sindicatos do Rio de Janeiro, Sorocabana, Mogiana 
e Bahia/Sergipe estiveram reunidos na cidade do Rio de 
Janeiro, no dia 03/11/2014, cumprindo o acordado em 
atas e boletins unificados, de que qualquer decisão, 
deveria ser tomada em conjunto, independente de ser 
uma saída política ou jurídica. 
A política, como bem sabem os companheiros (as), se 
deu em mesa de negociações e se estendeu através da 
resistência aguerrida de não levar uma contraproposta 
unilateral que contemplava a retirada de benefícios. 
Após o esgotamento das soluções políticas, que 
também passaram pela consulta ao Fundo de 
Investimentos FGTS e Governo Federal, os 4 (quatro) 
sindicatos remanescentes da Unidade Sindical 
passaram a discutir as soluções jurídicas.
Juridicamente, as soluções passam pela reprovação 
da contraproposta final da FCA/VLI em assembleias, 
sendo assim, muito embora outra entidade já a tenha 
levado para apreciação de seus trabalhadores.
Os caminhos em conjunto sempre foram o lema da 
Unidade, porém, também não se deve funcionar como 
mordaça e assim sendo: “fica quem quer”.
A Unidade agora conta com 4 (quatro) entidades (Rio de 
Janeiro, Sorocabana, Mogiana e Bahia/Sergipe), 
primando cada vez mais  pela sua qualidade. 
A história mostra que os avanços verificados pelos 
trabalhadores ao longo dos séculos, passaram 
necessariamente pela luta de classes e pela resistência 
do movimento sindical e, é dessa maneira que a 
Unidade Sindical pretende impedir que a retirada de 
direitos dos trabalhadores se torne uma máxima dentro 
da FCA/VLI.
É importante lembrar que os valores vinculados aos 
tíquetes refeição, que agora a empresa pretende 
subtrair, já fazem parte do orçamento e, assim, já foi 

ASSIM CAMINHA A UNIDADE

POR QUE VOTAR CONTRA?
É impressionante como se deu o processo negocial este 
ano com a FCA/VLI. Vários Dirigentes Sindicais 
testemunharam a forma covarde e desrespeitosa que a 
bancada patronal impôs a bancada dos trabalhadores. 
Foi feito um esforço muito grande para combater todo 
tempo as negativas das cláusulas da pauta de 
reivindicações dos trabalhadores (as).
Infelizmente, a história ensina que a luta dos 
trabalhadores para superar a exploração da mão de obra 
pelos patrões foi necessário ir às vias de fato, utilizando 
o instrumento constitucional: a greve.  Sem esse 

remédio amargo, mais extremamente útil, não for usado, 
dificilmente, será possível retirar do ACT às malditas 
cláusulas imposta pela FCA/VLI ao longo dos anos. 
Está tudo perdido? Claro que não. Da mesma forma que 
os trabalhadores (as) aprovaram a Pauta Unificada de 
Reivindicações 2014/2015, terão também a 
oportunidade, através do voto secreto, rejeitar, isto é, 
votar contra a contraproposta final da FCA/VLI nas 
assembleias. É uma forma de demonstrar que os 
trabalhadores não aceitam a retirada de direitos, 
principalmente, os tíquetes refeição nas férias.
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1.  Acordo Coletivo de Trabalho para 2 (dois) anos;
2. Tíquete Refeição. “A partir de 01/09/2015 a FCA fornecerá 
mensalmente 22 (vinte e dois) tíquetes refeição, no valor de R$ 
22,60 (vinte dois reais e sessenta centavos), exceto no período 
de férias do empregado. A participação do empregado será de 
5% (cinco por cento) do custo de cada tíquete”;
3.  Horas Extras. “...Cada hora trabalhada em regime de hora-
extra, quando compensada corresponderá à uma hora de 
folga...”;
4. Horas de Passe. “A FCA pagará aos maquinistas, 
maquinistas auxiliares e inspetores às horas de passe, 
considerando estas como o tempo gasto em viagens do local ou 
para o local de terminação ou início dos serviços, como horas 
simples, sem acréscimo, não sendo computadas na jornada 
efetivamente trabalhada. 
A FCA não praticará a viagem de passe dentro da cabine da 
locomotiva”;
5. Jornada Normal da Equipagem de Trens. “Tendo em vista 
a especificidade das escalas de trabalho dos maquinistas, 
maquinistas auxiliares e inspetores, quando em viagem, 
aplicar-se-ão, às mesmas, o art. 239 da CLT, obedecendo o 
limite de 8 horas diárias e 44 horas semanais, podendo a FCA 
adotar escalas programadas que atendam às peculiaridades 
operacionais.
A FCA pagará aos maquinistas, maquinistas auxiliares e 
inspetores, quando em viagem, abrangidos por esta cláusula, 
um adicional de 18% (dezoito por cento), incidente sobre o 
salário-base do empregado, a título de compensação da 
jornada acima estipulada”;
6. Prontidão. “A FCA pagará aos maquinistas, maquinistas 
auxiliares e inspetores o tempo compreendido entre a hora 
programada para o início dos serviços e o horário de início 
efetivo destes mesmos serviços, como horas de prontidão, na 
razão de 2/3 (dois terços) do salário/hora normal, sempre 
quando for exigido que o empregado permaneça no local de 
início da jornada, durante o referido período.
As horas, cujo pagamento são objeto desta cláusula não serão 
computadas na jornada efetivamente trabalhada.
As horas de prontidão serão limitadas em 4 horas diárias por 
empregado”;

7. Sobreaviso. “A FCA pagará aos maquinistas, maquinistas 
auxiliares e inspetores o tempo compreendido entre a hora 
programada para o início dos serviços e o horário de início efetivo 
destes mesmos serviços, como horas de sobreaviso, na razão de 
1/3 (um terço) do salário-hora normal, sempre quando for 
facultado ao empregado permanecer, durante este período, em 
sua residência. 
As horas, cujo pagamento são objeto desta cláusula não serão 
computadas na jornada efetivamente trabalhada.
A FCA não aplicará o sobreaviso fora da sede do empregado.
As horas de sobreaviso serão limitadas em 4 horas diárias por 
empregado”.
8. Turno Ininterrupto de Revezamento. “A FCA observará, para 
as atividades enquadradas no regime constitucional de turnos 
ininterruptos de revezamento, escalas com jornada de 8 (oito) 
horas diárias (com uma média de 42 horas semanais), 
observadas as seguintes disposições.
Serão consideradas extraordinárias as horas efetivamente 
trabalhadas, excedentes a 180 (cento e oitenta) horas/mês.
Nessas escalas, os intervalos para descanso e/ou alimentação 
serão computados como efetivo trabalho, ficando desobrigado 
seu registro nos cartões de ponto ou outros mecanismos de 
controle de frequência.  
Será considerada como já cumprida à jornada de 180 (cento e 
oitenta) horas na eventualidade deste patamar não ser atingido 
dentro do ciclo mensal.
Aos empregados abrangidos por esta cláusula será pago um 
adicional de turno mensal de 18% (dezoito por cento) incidente 
sobe o salário-base do empregado, a título de compensação em 
razão da jornada acima estipulada.
Nessas escalas, os intervalos para repouso ou alimentação serão 
computados como de efetivo trabalho e deverá ser concedido 
entre a 4ª e a 6ª hora, ficando desobrigado o seu registro nos 
cartões de ponto ou outros mecanismos de controle de 
frequência”;
9. Abrangência. “...Aos empregados responsáveis pela gestão 
da companhia, ocupantes dos cargos de direção, gerencial e 
especialistas técnicos (com equivalência a gerentes), não se 
aplica a cláusula 1ª do presente Acordo Coletivo de Trabalho”. 

AS MALDITAS CLÁUSULAS QUE ESTÃO IMBUTIDAS
 NA CONTRAPROPOSTA FINAL DA FCA/VLI

VIVA A RESISTÊNCIA FERROVIÁRIA!!
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