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s dirigentes sindicais PAULINO MOURA e 

OMANOEL CUNHA, membro efetivo e suplente, 

respectivamente, apresentam seus nomes à 

categoria para concorrerem a eleição para escolha do 

Representante dos trabalhadores (as) da Ferrovia Centro-

Atlântica S/A (FCA) – uma empresa da holding VLI (Valor da 

Logística Integrada) – no Conselho de Administração.

É preciso deixar bem claro que, a decisão de participarem 

dessa eleição parte da importância de ter acento no Conselho 

de Administração da Companhia  como leg ít imos 

representantes da categoria, para fazer a defesa dos 

interesses dos trabalhadores (as).

A posição do representante dos empregados (as) no Conselho 

é independente, profissional, e, acima tudo, goza de absoluta 

legitimidade para participar desse órgão, não só na proteção 

dos seus direitos, mas, principalmente, compartilhando as 

decisões e responsabilidade das autoridades máximas 

administrativas da empresa. 

Evidentemente, que o interesse dos funcionários (as) pelo 

sucesso de sua companhia empregadora converge com o dos 

investidores, para que no final do exercício contábil seja 

distribuído parte dos ganhos - Participação nos Lucros e 

Resultados (PLR), aos que produziram a riqueza: os 

trabalhadores e trabalhadoras.  

TRANSPARÊNCIA NO PROCESSO 

ELEITORAL É NECESSÁRIO

A FCA/VLI ao preservar a harmonização dos interesses 

entre o capital e o trabalho, está atendendo ao dispositivo das 

Leis nº 6.404/76 e 6.385/76 – com as alterações 

significativas ocorridas com a edição da Lei nº 10.303 de 

01/11/2001 – ao fixar a eleição dos representantes dos 

empregados, a qual será organizada pela Companhia em 

conjunto com as entidades sindicais que os representam.

Desta forma, caberá a FCA proporcionar todas as condições 

materiais suficientes e necessárias para realização do 

processo de escolha, de maneira que os trabalhadores (as) 

participem efetivamente da eleição. Posteriormente, os 

sindicatos representativos da categoria dos trabalhadores 

(as), em conjunto com a empresa, participarão de todo o 

processo, garantindo a ampla liberdade de escolha por parte 

dos empregados (as). É o que se espera. 

CHAPA “AVANÇAR NAS CONQUISTAS” CONCORRE NA
 ELEIÇAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA FCA
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Nos estudos da Drª Márien Pereira sobre a participação de 

representantes dos empregados nos conselhos de 

administração, ela afirma: “...Não poderá, ainda, o conselheiro eleito pelos 

empregados sobrepor os interesses daqueles que o elegeram aos interesses da 

Companhia e a seus próprios deveres para com esta. A assunção, portanto, do cargo – e 

encargo – de conselheiro de administração pelo representante dos empregados, deve ser 

avaliada comedidamente, longe de ser apenas festejada, equilibrando-se a tutela dos 

interesses da classe trabalhadora com as responsabilidades legais advindas para o 

conselheiro eleito. Até que o legislador pátrio crie melhores e mais seguras condições de 

exercício desse mister, não se deve menosprezar a extensão das severas 

responsabilidades que o envolvem”.

Paulino Moura e Manoel Cunha estão às disposições dos 

empregados (as) da Ferrovia Centro-Atlântica S/A e contam 

com o voto de cada trabalhador para se elegerem no 

Conselho de Administração, participando efetivamente, 

dentro dos limites das leis, contribuindo com o crescimento 

econômico, como também, na busca de alternativas que visem, 

cada vez mais, ter um ambiente de trabalho agradável e 

seguro, com uma remuneração compatível a do mercado. 

CHAPA DOS TRABALHADORES

PAULINO RODRIGUES DE MOURA, 65 anos, casado. É 

ferroviário há 45 anos. Admitido em 30/12 1974, na RFFSA, 

como Escriturário, ascendeu para Supervisor Auxiliar 

Administrativo e Assistente Administrativo. Na FCA, de 

Assistente Administrativo passou para Técnico Especial de 

Apoio, lotado no Administrativo de Alagoinhas/BA – Corredor 

Minas/Bahia. 

Acumulou longa trajetória de lutas em defesa dos direitos e 

conquistas da categoria. Possuidor de uma conduta ilibada e 

uma postura reta e comprometida com os interesses dos 

trabalhadores. Atualmente é Coordenador Geral do Sindicato 

dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Ferroviário 

e Metroviário dos Estados da Bahia e Sergipe – 

SINDIFERRO. Pelo nono mandato consecutivo, Paulino 

participa da Direção da entidade, desde a primeira 

representação, em julho de 1987.

Paulino Moura exerceu o mandato de Conselheiro Titular da 

FCA de 2012/2015.

MANOEL CUNHA FILHO, 58 anos, solteiro. Foi admitido na 

RFFSA em 03/06/1983, na função de Auxiliar de Maquinista 

Especial, transferido para área administrativa com atuação na 

Via Permanente, Obras, Segurança, Tráfego, Tração, 

Manutenção de Vagões, Manutenção Elétrica, Eletrônica e de 

Telecomunicações, Suprimento, Contábil e Financeira, até 

chegar a Supervisor de Administração. Atualmente ocupa a 

função de Assistente Administrativo, e tem formação de 

Bacharel em Ciências Contábeis – Contador CRC BA nº 

029415/0-1, desde 2008. Sua trajetória no Movimento 

Sindical iniciou em 14/08/1983, como Delegado Sindical na 

cidade de Santo Amaro – BA, passando por vários cargos das 

entidades de classe. Atualmente é Diretor Administrativo e 

Financeiro do SINDIFERRO.

Manoel Cunha exerceu o cargo de Conselheiro Suplente da 

FCA, no triênio 2015/2018.   

     CONVOCATÓRIA

Convocamos todos os ferroviários e ferroviárias a 

participarem da eleição para o Conselho de Administração da 

FCA/VLI, que será realizada no dia 24/03/2021, de forma 

virtual (a empresa já enviou o link por e-mail), votando na 

chapa “AVANÇAR NAS CONQUISTAS”, composta por:

TITULAR – PAULINO RODRIGUES DE MOURA

SUPLENTE – MANOEL CUNHA FILHO

PILARES DA CANDIDATURA

●Aperfeiçoamento da Ouvidoria

●Apoiar Investimentos Ferroviários e de Logística

●Fortalecer a Transparência da PLR

●Melhorar a Satisfação dos Trabalhadores

●Ampliação da Malha da FCA

●Potencializar a Primarização em Todos os Setores

LEMBRETE:  O  BOLETIM NÃO PODE SER AFIXADO NAS  DEPENDÊNCIAS  DA  FCA/VLI  (QUADROS DE  AVISO,  MÁQUINAS,  EQUIPAMENTOS,  PAREDES,  ETC.)

 E/OU AUTOMÓVEIS, ÔNIBUS, CAMINHÕES E DEMAIS MEIOS DE TRANSPORTE DE PROPRIEDADE DA FCA OU QUE ESTEJAM AO SEU SERVIÇO. PRESERVE A NATUREZA. NÃO JOGUE LIXO NO CHÃO.


