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Na Europa, já faz alguns anos que governos de 
“esquerda” e “direita” têm adotado, não sem protestos e 
greves, sucessivas medidas de ajustes (privatizações, 
cortes, etc.), onde as centrais sindicais participam de 
mecanismos chamados de “diálogo social”, “consenso” 
ou “pacto”, que só servem para paralisar a ação dos 
trabalhadores e impedir a conquista de suas 
reivindicações.
A chamada “governança mundial” tem como objetivo 
central comprometer e integrar as organizações dos 
trabalhadores às políticas de “salvamento” do sistema 
capitalista em crise.
Trata-se de um termo muito utilizado pelo Banco Mundial 
desde os anos 80 para definir o seu propósito de interferir 
nas políticas econômicas e sociais dos diversos países, 
cuja principal preocupação é preservar as mais 
“tranquilas” condições para o desenvolvimento do 
mercado mundial. E isso pressupõe fazer os 
trabalhadores se calarem e aceitarem as suas políticas 
que incluem: corte em gastos públicos para sustentar o 
superávit  primário,  privatizações,  além de 
desregulamentação e precarização das relações 
trabalhistas. O “pacote” é de tão difícil digestão que eles 
precisam do “consenso”, do “pacto” com as organizações 
de trabalhadores para garantir sua aplicação.
Em resumo, a essência da chamada “governança 
mundial” é a colaboração das organizações dos 
trabalhadores com a política ditada pelos organismos 
internacionais capitalistas, aplicada por governos de 
vários países do mundo.
Assim, é cada vez mais imprescindível que os 
organismos dos trabalhadores em todas as esferas se 
unam para encabeçar uma mobilização mundial em 
defesa da nação e da classe operária que a constroem, 
contra os efeitos da crise mundial.  

ARGENTINA MUDANDO A HISTÓRIA
A presidente Cristina Kirchner expropriou 51% das 
ações que a espanhola Repsol detinha na YPF (estatal 
privatizada em 1993, durante o governo de Carlos 
Menem,1989 -1999, do mesmo partido justicialista (PJ) 
da atual presidenta), e enviou um decreto ao 
parlamento intervindo na produção e distribuição de 
petróleo, o que poderia afetar o interesse da Petrobras 
na Argentina. 
A medida se encadeia à retomada do controle de 
recursos naturais feita por alguns dos governos ditos 
“progressistas” da América Latina, sob impulsão das 
massas populares.
A medida de Cristina, positiva, é parcial. Não é a 
reestatização, pois a YPF segue 49% privada. Ela 
reafirmou, segundo Página 12 (17/4), que “o futuro da 
YPF não é a estatização”.
A medida provocou protestos mundo afora, 
principalmente do governo espanhol, visto ser a YPF 
controlada pelo grupo hispânico Repsol, que a adquiriu 
através de controvertido processo de privatização. Da 
mesma forma outros países da União Europeia e os 
Estados Unidos criticaram veementemente a iniciativa, 
para não falar na mídia internacional e brasileira, que, a 
serviço do capital financeiro, veem na estatização, um 
pecado mortal. Porém, atualmente, essas críticas não 
merecem credibilidade, em razão do fracasso do 
neoliberalismo e das desastrosas crises financeiras 
recentes.
Agora, diante da resistência dos trabalhadores às 
tentativas de corte de subsídios públicos, Cristina reage 
ao desinvestimento da Repsol, que dobrou o lucro em 
2011, através da especulação e da importação, com 
prejuízo para a nação. O que se coloca é reestatizar a 
Repsol a 100% e sem indenização.
O povo trabalhador deste país estará disposto a 
sustentar essas medidas de soberania nacional.   
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BALANÇO PATRIMONIAL

A campanha emergencial para tratar do Abono 
Permanência para todos os empregados da 
FCA/VALE, na última reunião, a empresa condicionou 
da possibilidade de conceder se os sindicatos 
aceitassem antecipar a discussão da Pauta de 
Reivindicações 2012/2013, já para esse mês. 
Assim, os sindicatos concordaram com a proposta e a 
primeira rodada ocorrerá no dia 13 de junho de 2012, 
em Belo Horizonte.
Os diretores Paulino Moura, Guilhermano Filho, 
Gilson Correia, Wilson Pereira, Jurandyr Lima e 
Manoel Cunha estarão representando o 
SINIDIFERRO nessa jornada.

Dr. Ulisses Caldas, Gilson Correia, Paulino Moura, José Matos, 
 Frederico Vieira, Hidelson Menezes e Cristiano Almeida 

Depois de dois meses de negociações, os 
trabalhadores da CTS – Companhia de 
Transporte de Salvador - aprovaram o Acordo 
Coletivo de Trabalho 2012/2013, em 
Assembleia realizada em 28 de maio de 2012, 
na Estação Ferroviária da Calçada. O acerto 
tem validade até 30 de abril de 2013.
O reajuste salarial será de 6,0%, sendo 0,9% 
de ganho real e 5.1% do IPCA, vigorando em 1º 
de maio de 2012. Outros benefícios 
conquistados pelos trabalhadores foram o 
Adicional  de insalubr idade, Licença 
maternidade, Direito de recusa ao trabalho, 

Troca de escala e a manutenção de todas as 
cláusulas do ACT 2007/2009.
A CTS também se comprometeu em cumprir 
integralmente a decisão judicial no Dissídio 
Colet ivo de Trabalho nº 0000886-
53.2011.5.05.0000, que tramita no Tribunal 
Regional do Trabalho da 5ª Região, bem 
como, formar um grupo de trabalho para 
elaboração do PCS (Plano de Cargos e 
Sa lá r i os ) ,  com a  pa r t i c i pação  do  
SINDIFERRO (Sindicato dos Ferroviários e 
Metroviários da Bahia e Sergipe).
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A primeira rodada de negociações para discussão da 
Pauta de Reivindicações 2012/2013, data base 1º de 
maio, ocorreu no dia 10 de maio, no Rio de Janeiro. A 
VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A 
ofereceu o índice de 5,1%, corespondente a 100% da 
inflação do período de 01/05/11 a 30/04/12, calculada 
pelo IPCA/IBGE.
Os Sindicatos filiados à Federação Interestadual dos 
Trabalhadores Ferroviários (FITF/CUT), na 
oportunidade, não aceitaram, e, reivindicaram: a) 
Aumento Real; b) Plano de Saúde; c) Revisão na 
Tabela Salarial; d) Pagamento dos Atrasados do 
Dissídio Coletivo de Trabalho de 2003, referente ao 
período de maio de 2003 a abril de 2010; e) Que a 
empresa crie Comissão para identificar eventuais 

desvios de função de empregados oriundos da 
extinta RFFSA, hoje integrantes do quadro especial 
instituído pela Lei nº 11.483, de 2007.
O índice que for acordado nessa negociação será 
estendido aos aposentados e pensionistas 
complementados. No mesmo sentido, esperamos 
uma definição quanto a Pauta de Específica de 
Reivindicações 2012/2013, protocolizada no 
Departamento de Administração de Pessoal de 
Órgãos Extintos – DERAP/MPOG.
Em contato recente com a direção da VALEC e com o 
DERAP, os sindicatos aguardam, já nos próximos 
dias, a convocação para a segunda rodada com a 
empresa estatal e a primeira com o departamento do 
Ministério Planejamento.

VALEC/MPOG

1º DE MAIO – DIA INTERNACIONAL DE LUTA DOS TRABALHADORES

Presidenta cria Dia do Maquinista Ferroviário no Brasil

Foi publicado no Diário Oficial da União – DOU 
– no dia 09 de maio, a Lei nº 12.621, onde 
institui o Dia Nacional do Maquinista 
Ferroviário, que será comemorado anualmente 
no dia 20 de outubro.

O documento foi assinado pela presidenta 
Dilma Rousseff; pelo ministro dos transportes, 
Paulo Sérgio Passos; e pelo novo ministro do 
trabalho, Carlos Daudt Brizola.
Profissional responsável por conduzir as 
locomotivas, o maquinista é a função mais 
conhecida no âmbito ferroviário.
"Foi uma iniciativa tardia, mas valeu. Agora 
temos uma data instituída para se comemorar". 
Disse o maquinista Jorge Pereira, funcionário 
da empresa FCA, lotado em Iaçu-BA.
O dia 20 de outubro foi escolhido por ser a data 
de fundação da Associação dos Maquinistas e 
Ferroviários de São Paulo (AMAFER), em 1907.

Jorge Pereira, maquinista da FCA 
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QUEREMOS A NOSSA CUT

REUNIÃO COM A FCA EM SIMÕES FILHO
Em 15 de maio, os diretores do SINDIFERRO, Paulino Moura, Manoel Cunha, Gilson Correia, Antonio Geovani, 

Wilson Pereira e Antonio Eduardo (Fominha), se reuniram com representantes da empresa FCA/VLI/VALE, 

Rodmilton - Gerente do Corredor Nordeste, Davi Matos - Supervisor de Operações e a Assistente Social Aline 

Muller.

Questões Abordadas peloSINDIFERRO:

Falta de segurança no dormitório de Monte Azul - Rodmilton informou que melhorou a iluminação e instalou 

uma cerca, tipo alambrado, além de ter mudado o local do disjuntor de segurança elétrica. Quanto à possibilidade 

de colocar segurança patrimonial, achou pouco provável para o momento.

Dormitório de São Felix - Foi colocado para os diretores do SINDIFERRO, sobretudo, para o diretor de 

comunicação Antonio Eduardo (que presenciou a preocupação dos maquinistas, quanto à mudança para um 

hotel em Conceição da Feira), que não será feita de forma açodada, mas sim, com estudos e viabilidades, 

participação e sugestões dos trabalhadores envolvidos, e que essa atitude só será tomada por conta das 

exigências das autoridades e moradores das cidades de São Felix e Cachoeira. 

PPP e Extratos do FGTS - Mais uma vez foi questionado pelo SINDIFERRO, o velho problema na hora da 

homologação, uma vez que a empresa não está com documentos necessários para rescisões contratuais, 

faltando sempre Perfil Profissiográfico Previdenciário e os extratos do FGTS. Rodmilton disse que se empenhará 

para resolver os problemas apontados.

CHEGA DE PARCERIAS E CONCESSÕES COM OS PATRÕES!

Durante o 13º CECUT (Congresso Estadual da CUT), realizado nos dias 31 de maio e 1º e 2 de junho, em 

Salvador, um dos momentos mais importantes do evento, foi o da cerimônia de posse da nova diretoria, que 

comandará a CUT-BA nos próximos três anos.

Para esse novo comando, os trabalhadores esperam coragem para colocar a CUT no seu lugar de origem, 

como a maior Central Progressista da Bahia, espaço que foi perdido para outras centrais, devido à inércia de 

suas direções.

O SINDIFERRO espera ações imediatas no sentido de organizar a luta para o enfretamento dos desafios 

atuais, coisa que não vem acontecendo nos últimos anos. A nova direção tem o dever de convocar os 

sindicatos afiliados a empunhar a bandeira e ganhar as ruas para protestar e reconquistar os direitos 

perdidos. Não há mais espaço para interferência de partidos na organização dos trabalhadores.

A classe operária reclama da falta de organização, por conta de dirigentes que colocam seus projetos 

pessoais em detrimento do coletivo. 

O momento exige que a CUT encabece uma mobilização nacional que levante uma plataforma de defesa da 

nação e dos trabalhadores contra as consequências da crise econômica e financeira global, como:

· Redução da jornada para 40 horas semanais, sem redução de salário.

· Reforma Agrária dirigida pelos trabalhadores

· Contra a precarização das relações de trabalho

· Pela estabilidade no emprego, fim dos superávits primários

· Centralização do Câmbio e derrubada dos juros

· Cumprimento imediato da Lei do piso salarial nacional para os professores

· Instalar o contrato nacional coletivo, estendendo as garantias e conquistas das maiores categorias 

para todos os trabalhadores

· Acabar com o imposto sindical, sem contribuição negocial, pois quem sustenta o sindicato são os seus 

filiados

· Lutar pelo fim da criminalização dos movimentos sociais
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