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A nova Unidade Sindical composta agora pelos 
sindicatos da Bahia e Sergipe, Rio de Janeiro, 
Sorocabana/SP e Mogiana/SP tentou de todas as 
formas uma saída política para o impasse do acordo 
coletivo.
Não obtendo êxito com a saída polí t ica, os 
remanescentes da Unidade Sindical seguiram o que 
fora acordado entre todos e decidiram realizar 
assembleias no período de 10 a 14 de novembro, com o 
objetivo de construir uma saída jurídica para resistir aos 
desmandos de um acordo coletivo de trabalho que tem 
SUPRESSÃO de direitos. 
Importante destacar para os companheiros que a saída 
jurídica passava diretamente pela recusa da proposta 
em assembleias, uma vez que, inexistentes as 
condições objetivas para uma GREVE.
Seguindo a decisão tomada na cidade do Rio de Janeiro 
- base atingida pela Resolução 4.131/13 da ANTT 
(Agência Nacional de Transportes Terrestres), 
devolvendo trechos de ferrovia para o Governo Federal 
–, as assembleias foram realizadas em períodos 
idênticos em todas as bases, com apuração na mesma 
data e local.
A cidade de Alagoinhas/BA, que no final do século XVIII 
recebeu o título de "Pórtico de Ouro do Sertão Baiano" 
de ninguém menos que Ruy Barbosa e base do 
sindicato da Bahia e Sergipe, foi o front de batalha 
escolhido para a realização da apuração dos resultados 
das assembleias das bases dos sindicatos da atual 
Unidade Sindical.
A FCA/VLI extremamente preocupada com o 
posicionamento contrário dos Sindicatos se fez 
presente e, pôde tremer diante da numerosa 
quantidade de votos negativos que saíram das urnas.
Ao final os números verificados foram os seguintes:
Sorocabana: 89 votantes, sendo que 25 votos pela 
recusa do acordo e 64 pelo ACEITE do acordo. 
ACORDO APROVADO!
Rio de Janeiro: 132 votantes, sendo 55 votos pela 
recusa do acordo e 77 votos pelo ACEITE do acordo. 
ACORDO APROVADO!
Mogiana: 665 votantes, sendo 328 votos pela recusa 
do acordo e 335 votos pelo ACEITE do acordo e ainda 
02 (dois) votos nulos. ACORDO APROVADO!
Bahia e Sergipe: 387 votantes, sendo 185 votos pela 
recusa do acordo, 196 votos pelo ACEITE do acordo e 
ainda 04 (quatro) votos em branco e 02 (dois) votos 
nulos. ACORDO APROVADO!

Assim sendo, a FCA/VLI tomou conhecimento dos 
resultados, e no ato, o Acordo Coletivo de Trabalho 
2014/2016 foi assinado pelas quatro bases sindicais.

Na hipótese de passar pela cabeça de algum 
companheiro que caímos, dizemos que caímos em 
combate, caímos em luta, pois é preferível viver lutando 
de pé, a aceitar a derrota de joelhos.
Quebramos um “script maligno” da FCA/VLI. Optamos 
NÓS, desta nova configuração de Unidade Sindical, pela 
defesa do trabalhador – cada sindicato defende o lado 
que mais desejar –, nós, da Unidade defendemos os 
trabalhadores.
Temos total independência para atuar de forma 
PARCIAL, pois temos um lado a ser defendido e, este 
lado é o lado dos explorados e oprimidos, e NUNCA o 
lado do opressor!
A Unidade Sindical esta fortalecida, muito embora em 
nenhum momento escolhêssemos o front de luta, mas 
importa frisar que a escolha dos soldados que compõem 
o nosso exercito é de suma importância, pois são estes 
que entrincheirados lado a lado, ombro a ombro, devem 
desferir seus “tiros” contra o capital e NUNCA contra os 
trabalhadores.
Somos os legítimos representantes dos empregados e 
com certeza este é o lado que escolhemos defender!
A luta continua, pois, uma vez o ACT assinado, restará às 
entidades sindicais a fiscalização do seu cumprimento 
integral.

PARABÉNS TRABALHADORES (AS) DA FCA/VLI!
VALEU O RECADO DAS URNAS E A CONSCIÊNCIA
DA NOSSA RESISTÊNCIA.

Apuração dos votos, em Alagoinhas-BA

 ACT DA FCA/VLI É APROVADO

 DEPOIS DE MUITA RESISTÊNCIA
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Segue o comunicado emitido pela empresa, 
referente às datas de pagamentos dos reajustes e 
benefícios do ACT 2014/2016, aprovados pela 
maioria dos empregados nas bases dos Sindicatos 
da Bahia/Sergipe, Mogiana, Rio de Janeiro e 
Sorocabana:

Reajuste salarial - Em 01/09/2014 reajuste de 
6,35% (para empregados admitidos até 
31/08/2014): 

· Em 01/09/2015 reajuste pelo INPC acumulado do 
ano;     

Reajuste dos valores de ticket (cesta) 
alimentação:

· Em 01/09/2014 o valor passará para R$385,00;

· Em 01/09/2015 o valor passará para R$410,00;

· Continuarão sendo fornecidos os tickets (cesta) 
alimentação no período de férias.

Reajuste dos valores de ticket refeição:

· Em 01/09/2014 continuarão os 22 tickets mensais 
com novo valor de R$21,30;

· Em 01/09/2015 continuarão os 22 tickets mensais 
com novo valor de R$22,60;

· Para as férias que se iniciarem a partir de 
01/01/2015 não serão fornecidos tickets refeição;

Reajuste dos valores de diária operacionais:

· Em 01/09/2014 o valor passará para R$40,00;

· Em 01/09/2015 o valor passará para R$43,00;

Abono no valor total de R$3.300,00 conforme 
abaixo:

 · R$1.900,00 a serem pagos conforme abaixo:

-   R$ 1.400,00 a título de abono de permanência a 
serem pagos  até o dia 10/12/2014; 

-   R$ 500,00 crédito extra no cartão alimentação a 
ser realizado até o dia 03/12/2014; 

 · R$1.400,00 a título de abono de permanência a 
serem pagos em (01/09/2015);

Fornecimento da Cesta de Natal in natura , com 
embalagem personalizada pela empresa e produtos 
nos mesmos moldes de qualidade e variedade 
praticados anteriormente.

Diferenças provenientes da data base de 
01/09/2014

· As diferenças referentes aos valores dos tickets 
refeição e alimentação serão pagas até o dia 
03/12/2014;

· As diferenças referentes ao reajuste salarial, 
diárias operacionais e outros adicionais, serão 
pagos na folha de Dezembro.

Estão mantidas todas as demais cláusulas e 
benefícios sociais do acordo coletivo atual.

As demais cláusulas econômicas do acordo coletivo 
atual serão corrigidas com o valor do reajuste 
aplicado aos salários”.
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