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8 DE MARÇO • DIA INTERNACIONAL DA MULHER
Oito de março de 1857, operárias de uma fábrica de

tecidos, situada na cidade de Nova lorque, fizeram urna
grande greve. Entre as reivindicações estavam a redução da
carga horária de trabalho para dez horas (as fábricas exigiam
16 horas) e tratamento digno dentro do ambiente de trabalho.
Resultado da greve foram 130 mulheres trancadas dentro da
fábrica e queimadas vivas.

Após 155 anos, a inserção da mulher na sociedade,
tem acontecido de forma significante, mas ainda não faz
justiça aos méritos que elas tem. Relacionar nomes de
mulheres que se destacaram ocuparia todo espaço desse
periódico e ainda deixaríamos de citar outras importantes do
sucesso feminino, por isso, aproveitamos para desejar 365
dias oito de março de felicidade a todas as mulheres do
mundo nesse ano de 2012.

Uma felicitação especial a todas as mulheres
ferroviárias que contribuíram e /ou contribuem de forma
decisiva para o engrandecimento dessa classe secular.

PÉSSIMAS CONDiÇÕES DE TRABALHO NA CTS
No dia 13/02/12, foi enviada a CARTA nO

028/CG/SINDIFERRO/12, Luiz Herbet, Diretor Presidente da
e Companhia de Transporte de Salvador, alertando, mais uma

vez, as péssimas condições de trabalho que estão
submetidos os empregados da CTS, principalmente, os que
laboram na condução dos trens- os Maquinistas -, ao longo da
via férrea no trecho Calçada a Paripe.

Os legítimos ferroviários e autênticos conhecedores
da ferrovia e seus problemas, enviaram comunicação para a
Companhia com cópia para o SINDIFERRO, preocupados
com a segurança do sistema de transporte de passageiros
sobre trilhos, mostrando através de 17 fotografias, os pontos
críticos de todo trecho, inclusive, de 61 (sessenta e uma)
passagens de níveis clandestinas, sem nenhuma
fiscalização, num trecho de 13,5 Km. -

O mais grave acontece nos dias de sábado, domingo
e todas as segundas-feiras quando a população lindeira se
expõe ao risco de morte, no momento em que participam de
eventos festivos, estacionando veículos dentro da margem da
via dentre outras irregularidades de segurança.

O SINDIFERRO na correspondência referida acima
sugeriu que a Companhia realize uma campanha intensa,
inclusive, na mídia, no sentido de orientar os moradores
lindeiros da importância de manter a distância regulamentar

dos trilhos e os cuidados na passaqern sobre os trilhos;
eliminar as passagens de níveis clandestinas, essas sim, são
alvos de uma política de gestão ousada da empresa.

CTS - 11
TRAGÉDIA ANUNCIADA

No dia 18/02/12, aconteceu um acidente em uma das
passagens de níveis clandestinas, entre as Estações de
Escada e Praia Grande, quando o trem de prefixo USA-8935,
alcançou o veículo Gol de Placa 7623 ferindo motorista e
passageiro. O maquinista teve que se afastar do local
temendo reação popular. Essas são condições que laboram
os funcionários da CTS. -
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A Pauta Nacional de Reivindicações
2012/2013 teve o fechamento em Maceió/ AL nos
dias 16 e 17/02/12, e, os Diretores Manoel Cunha
e Pedro França representaram o SINDIFERRO. O
protocolo ocorreu no dia 23/02/12, na sede da
Companhia, no Rio de Janeiro/RJ.

A primeira rodada de negociações está
prevista para o período de 20 a 22/03/12, na
cidade de Natal/RN, o SINDIFERRO será
representado pelos Diretores Manoel Cunha e
Gilson Correia.
A tarefa dos dirigentes sindicais nessa campanha
será herculana, considerando a disposição do
Governo Federal em dar continuidade ao
processo de cisão da CBTU.

Os Sindicatos com base na CBTU e os
demais estão empenhados em lutar para evitar a
tragédia de entregar o transporte de passageiros
sobre trilhos das capitais aos Estados, Municípios
ou iniciativa privada, essa última com a cara do
PPP - Parceria Pública Privada. Não podemos
esquecer as consequências dramáticas que até
hoje sofrem os trabalhadores da CBTU
transferidos para a CTS - Companhia de
Transporte de Salvador/Prefeitura Municipal de
Salvador.

Vamos à luta na certeza da vitória em
barrar o projeto entreguista do governo. Para não
dizer que não falamos de privatização, o governo
do Presidente Lula foi quem deu esse presente de
grego aos ferroviários baianos da CBTU.

VALEC/MPOG
(RFFSA)

Após realização das assembleias de
aprovação da Pauta Nacional de Reivindicações
2012/2013, nas bases da Bahia e Sergipe, no
período de 06 a 11/02/12, o Coordenador Geral,
Paulino Moura e Secretário Geral, Antonio Rocha
e Diretores da FIT~/CUT, juntamente com demais
Diretores da Federação, protocolaram no
Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão/MPOG e uma cópia no DERAP -
Departamento de Administração de Pessoal de
Órgãos Extintos/MPOG, em Brasília-DF, no dia
28/02/12.

Fizemos, pela primeira vez, esse
encaminhamento ao DERAP/MPOG, porque esse
órgão é quem faz a folha de pagamento dos
aposentados e pensionistas complementados,
portanto, tem condições de examinar as
demandas da categoria, contidas em uma pauta
exclusiva.

No mesmo diapasão a Pauta entregue a
VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias
S/A, além das cláusulas que diz respeito ao
pessoal da ativa (RFFSA) que foram transferidos,
estão contidas também as reivindicações dos
aposentados e pensionistas complementados.
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ATRASADOS DA UNIFICAÇÃO

DA TABELA RFFSA
DISsíDIO TST 2003

A campanha para pagamento dos atrasados da
unificação da tabela da RFFSA foi dado início, desde ano
passado, com a entrega de uma Carta apensada a um
Memorial Explicativo sobre a diferença de 4,587% mensal,
desde MAIO de 2003 a ABRIL de 2010, aos Deputados
Federais e Senadores da República. Recentemente <J

FITF/CUT se reuniu em Brasília-DF, no período de 27/02 a
01/03/12, e manteve contato com os Deputados Federais
Pedro Uczai (PT/SC), Amauri Teixeira (PT/BA), Jô Moraes
(PCdoB/MG) entre outros, aproveitamos e entregamos a
Carta que trata sobre os atrasados do ACT/2003, solicitando
que encampem a nossa luta, inclusive, fazendo
pronunciamento no parlamento.

Estamos em contato com alguns vereadores dos
municípios de Salvador, laçu, Alagoinhas, Senhor do Bonfim,
Brumado, Contendas do Sincorá, São Félix/BAeAracaju/SE, .
no primeiro momento, com o intuito de realizarmos Sessões
Especiais para discutirmos Ferrovia e as demandas da
categoria.

Em outro front, nosso advogado Dr. Antonio Alves
Filho, do Escritório de Advocacia Ulisses Riedel de Resende,
em Brasília-DF, está estudando uma ação para ser ajuizada
em nome dos 12 mil aposentados e pensionistas
complementados prejudicados, dentro de poucos dias
concluirá o trabalho.

CTS/PREFEITURA MUNICIPAL
DE SALVADOR

A assembleia realizada' no dia 13/02/12,
na gari da Estação Ferroviária da Calçada, os
trabalhadores da Companhia de Transporte de
Salvador aprovaram por unanimidade a Pauta
de Reivindicações para celebração do Acordo
Coletivo de Trabalho 2012/2013.

No dia 01/03/2012, foi protocolada pelo
SINDIFERRO/FITF/CUT no escritório da CTS,
em Salvador.

A Prestação de Contas do Exercício 2011 do
SINDIFERRO foi aprovada por unanimidade nas
Assembleias Gerais Ordinárias realizadas no período de 06
a 11 de fevereiro de 2012, na Sede Social da Entidade em
Salvador e nas bases sindicais de Alagoinhas, Brumado,

laçu, Senhor do Bonfim/BA e Aracaju/SE. A convocação foi
feita através do Edltalpubâcado nos jornais "A Tarde" (BA) e
"Jornal da Cidade" (SE), edição do dia 21/02/2012.

Houve uma grande participação dos associados
que acompanhou ativamente os pronunciamentos do
Diretor Administrativo e Financeiro e dos Diretores do
Conselho Fiscal, com as intervenções dos membros da
categoria que destacaram a transparência e a qualidade do
trabalho com responsabilidade que a gestão atual tem tido
com o patrimônio da categoria.

Com realização simultânea das Assembleias de
Prestação de Contas do Exercício de 2011 e aprovação da
Pauta Nacional de Reivindicações 2012/2013,
proporcionou uma economia financeira de R$ 30.795,34,
com relação ao ano passado, conforme boletim Unidade
Ferroviária n0604/ABR/2011.

As Delegacias Sindicais das cidades acima
referidas funcionam diariamente com atendimento para
toda categoria ferroviária.
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Em resposta a CARTA N°151/-
CG/SINDIFERRO/2011, datada de 26/05/11,
enviada a Bernardo Figueiredo, Diretor Geral da
Agência Nacional de Transportes Terrestres -
ANTT, denunciando os fatos a seguir,
caracterizando o descaso que a Ferrovia Centro-
Atlântica S/A, vem praticando.com o bem público
e desrespeitando os contratos de concessão e
arrendamento assinados com Governo Federal:
a) Foram transferidos 14 (catorze) Locomotivas
para a ferrovia Transnordestina Logística S/A -
TSLA (Concessionária de cargas da antiga Malha
Nordeste da extinta RFFSA); b) Abandono do
trecho ferroviário no Estado de Sergipe, uma
ameaça de extinção desse. transporte de cargas
para atender as demandas de produtos daquela
região; e c) Abandono da Estação de Ferroviária
de Riachuelo/SE, o mato tomando conta.

Em Ofício nO 47/2012/GAB/ANTT, de
08/02/12, Processo nO 50500.045472/2011-90,
dirigido ao SINDIFERRO, o Chefe de Gabinete,
César Dias, informar o seguinte:

1 - Quanto ao abandono do trecho
ferroviário no Estado de Sergipe, a
Concessionária FCA encaminhou a Carta n°
254/GEMDN11, de 26/04/11, relacionando quais
intervenções foram realizadas na região da ponte
Rodoferroviária do rio São Francisco, em
Propriá/SE - 8R 101, e a Carta n?
428/GEMDA/11, de 24/06/2011, informando
sobre as ações realizadas, visando a capacitação
do trecho ferroviário Riachuelo - Propríá, com
vistas a restabelecer o tráfego ferroviário entre as
malhas Centro-Leste e nordeste, conforme
Contrato Operacional Específico firmado entre a
FCAe TLSA, em 31/12/2010;

2 - Por meio da Carta nO524/GEMDN11 ,
de 10/08/11, a FCA explicou que a Estação

. Ferroviária de Riachuelo/SE (132m2),

cadastrada sob o nONBP 1250037, localizada em
Aracaju/SE, já foi devolvida à inventariança da
RFFSA desde ao ano de 2005, o que, segundo
ANTT, comprova após consulta ao Anexo 11 do
Contrato de Arrendamento;

3 - Com relação às 14 (catorze)
locomotivas modelo GM G-12 arrendadas, que se
encontravam obsoletas, danificadas ou ociosas,
esclarece a Agência, que as mesmas foram- ,
desvinculadas do Contrato de Arrendamento da
FCA, por meio da Portaria/ANTT nO 66, de
01/03/11 e substituídas por 6 (seis) locomotivas
GE 88-36 em situação regular quanto à
manutenção e em operação. Acrescenta ainda,
que conforme o Art. 3° da citada Portaria, as
locomotivas substituídas deverão ser
desincorporadas da relação dos bens
operacionais, podendo a FCA dar a destinação
que julgar adequada a esse material rodante.

NOTA - O Diretor Geral da Agência
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT),
8ernardo Figueiredo, foi reprovado para
recondução ao cargo pelo Senado da República.
Pergunta: Será que a resposta a Carta
N°151/CG/SINDIFERRO/11, ESTÁ CORRETA?

EXPEDIENTE: Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Ferroviário e Metroviário dos Estados da Bahia e Sergipe • SINDlFER~O.. CNPJ. 13.453.0~3/0001.45
Endereço: Rua do Imperador, nO 353 - Mares - CEP 40.445·030 • Salvador·BA. Tel's.: (71) 3505·1263, Fax: 3314.7~83 : E.mall: smdlfe.rro@veloxmall.c?m:br
Site: ww\v.sindiferro.org.br • Fundado em 21 dezembro de 198;! • Todas as matérias publicadas são de _in.teira respo~sabilidade d~ Dlreton~ Execullva Coleglada. Con~elho ~dl!on~l:
Antonio Eduardo Nascimento Oliveira, Manoel Cunha Filho, Paulino Rodrigues de Moura e Antonio Geovanl Rocha. Dlagramaçao: Jailton Bntto Delegacias Sindlcals:
• Rua Treze de Maio, nO30 • Centro· laçu-BA· CEP 46.860·000 • Tel/Fax: (75) 3325-2154.E-mail: sindiferia@yahoo.com.br. • Rua Antonio Pinheiro Canguçu, nO 293· Brumado· BA
CEP 46.100·000 • Tel/Fax.: (77) 3422·1280. E·mail: sindiferro.bdÓ@hotmail.com. • Praça Aristides Maltez, nO42 • Centro· Alagoinhas·BA • Cep 48.091~90: ~el/Fax (75) 342~.1280
E·mail: srndiferroalagoinhas@hotmail.com • Rua Operário da Leste, n' 359 • Centro· Senhor do Bonfim • BA -.~EP 48.970·000 . Tel/Fax.: (74) 3~41-4310- E.m?ll: .smdlferr~sb@hotma~l.com.
• Praça Dr.João Pessoasln, Clube dos Ferroviários CEP44.360·000· São Felix·BA. PraçaRanufo Prata n' 7· Getulio VargasCEP49.005·240,AracaJu·SE· E·mall: smdlferroserglpe@hotmall.com.
Tiragem 5.000


