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 SINDIFERRO 

Num mundo em crise, o imperialismo nos EUA busca reconquistar 
posições perdidas no continente – como na eleição presidencial na 
Venezuela vencida por Chavez – nas eleições no Brasil, mesmo 
sendo municipais, há muita coisa em disputa. Não é um acaso que 
o STF e a mídia, respaldem o principal partido pró‐imperialista, o 
PSDB, no ataque, no período das eleições, para desmoralizar e 
destruir o PT. Eles aproveitam o flanco aberto pela cúpula do PT, 
que abandonou a luta pela reforma radical do sistema corrompido, 
para avançar nas aspirações populares, o que só uma verdadeira 
Assembleia Constituinte pode fazer. O Objetivo é um só: engrossar 
a pressão das multinacionais e dos especuladores para despejar o 
custo da crise no Brasil. 
O panorama econômico mundial do FMI, em curto prazo, 
recomenda um forte superávit primário nas contas públicas (OESP, 
9.10.12), tudo para garantir o pagamento dos juros da dívida 
externa. Nessas eleições, estavam em jogo arrancar as melhores 
condições para o povo trabalhador se defender da crise mundial, 
ou seja, com a adoção, polo governo federal, de outra política para 
proteger a nação da crise, derrubando os juros, acabando com o 
superávit primário, centralizando o câmbio, fazendo reforma 
agrária e reestatizando ao invés de fazer concessões providas em 
rodovias e ferrovias. Isso tiraria do aperto os municípios 
espremidos, devida as desonerações fiscais às multinacionais e o 
superávit fiscal para pagar os banqueiros. 

No 1º turno, outra vez, o povo buscou se defender votando no PT, 
que cresceu 4% e tornou‐se o maior partido, com 17,3 milhões de 
votos. Um aumento de 14%, chegando a 628 prefeituras, e 
ampliou 22% suas bancadas para 5.164 vereadores. Porém, não 
sem dificuldades. Em várias cidades o aliancismo desfigurou o PT. 
Em outras, as políticas de inserção fiscal e concessões, além da 
praga do falso “participacionismo”, como em Porto Alegre, 
desgastaram e deixaram‐no derrotado sem diferenciação. Além 
do caciquismo da cúpula, responsáveis por desastres como 
Recife. Em São Paulo e Bahia, cresceu a perigosa desesperança da 
abstenção (votos brancos e nulos). Em todo país, no 1º turno, esta 
abstenção popular cresceu de 20% para 25%, em prejuízo maior 
do PT. É uma grande advertência. Mesmo com a derrota no 2º 
turno em Salvador, o PT é o único partido que pode ajudar na luta 
dos trabalhadores pela revogação das Organizações Sociais 
(OS's), reestatizações (VALE), passe livre, piso salarial dos 
professores, transporte, saúde e moradia. O PT é o único pela sua 
história e força nos sindicatos e organizações, capaz de encabeçar 
um governo com setores populares dispostos a romper a 
dominação imperialista. 
Nós, trabalhadores, organizados em nossos próprios organismos 
de classe, em especial os Sindicatos, temos que assumir a 
preciosa tarefa política de lutar pelas reivindicações históricas da 
classe trabalhadora. Outra Política é necessária!   

Foi publicado no Diário Oficial da União 
no dia 09 de setembro/2012, o ACT 
2012/2013, entre VALEC e os Sindicatos 
Independentes.

A FITFCUT ‐ Federação Interestadual dos 
Trabalhadores Ferroviários da CUT, 
representada pelo Sindicato dos 
Ferroviários e Metroviários da Bahia e 
Sergipe, Bauru, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Litoral de Santa Catarina, 
Zona Central do Brasil e Conselheiro 
Lafaiete, reunido no dia 24/10/12, com 
a Chefe do Departamento de Órgãos 

Extintos ‐ DEPEX (antigo DERAP), Dra. Maria Clara, tratando 
do pagamento do reajuste contido no ACT 2012/2013, 
quando recebemos as seguintes informações:  a) o 
pagamento do reajuste, isto é, a atualização do índice de 
5,1%, na competência de novembro/2012 e; (b) os atrasados 
de maio a outubro de 2012 (6 parcelas) serão pagos em folha 
suplementar no mês de dezembro de 2012. 

Atrasados do Dissídio Coletivo de 2003 
O ano de 2013 será decisivo para o recebimento das 91 
parcelas de 2003 ‐ período de maio de 2003 a abril de 2010. 
A FITFCUT e os sindicatos filiados intensificarão campanhas 
em todo o país. Ações políticas e judiciais serão 
implementadas. 

Políticas

Pedidos de sessões especiais em Câmaras de Vereadores em 
defesa das Ferrovias e dos Ferroviários(as). O SINDIFERRO 
protocolou três requerimentos enviados aos vereadores de 
Iaçu Contendas do Sincorá e Alagoinhas‐BA. Estamos 
dispostos a caminhar para Brasília como fizemos para 
derrubar as Medidas Provisórias 245 e 246 que extinguia a 
RFFSA.

Judicial

Estamos ajuizando ação junto ao escritório de advocacia 
Ulisses Riedel de Rezende (advogado da FITFCUT).

                                                                          Momento da assinatura do ACT
                                Esq. para dir. Oswaldo de Almeida e Thiago Lucas (VALEC); Jerônimo Miranda, Valmir de Lemos, Carlos
                                Vitorett, Paulino Moura , Antonio Eduardo, Vanderlei Gomes e Evanildo da Silva.
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SINDICATOS UNIFICADOS SE REÚNEM
         PARA TRAÇAR ESTRATÉGIAS

Com o foco de buscar o melhor para a categoria 
ferroviária, a  Unidade Sindical dos Sindicatos com 
base na FCA/VALE, composta e representada por 
Bahia Sergipe - Paulino Moura e Antonio Eduardo 
(Fominha) -; Belo Horizonte-MG - Edna Bezerra; 
Rio de Janeiro - João Gabriel; Zona da Mogiana-SP, 
Mario Ricardo, Vandir de Sousa, Albéres Antunes, 
Domingos Ferreira, Adilson Silva, Odair Lucas e 
Ciro Viana; Zona Sorocabana-SP -  Rogério Pinto, 
reuniram-se nos dias 19 e 20 de outubro de 2012, 
no L Hirondelle – Hotel e Convenções, em 
Campinas-SP.
Na ocasião, foram discutidos diversos temas 
estratégicos para organização dos trabalhadores 
em defesa do cumprimento do ACT 2012/2014, da 
FCA/VALE, tais como: Calendário de reuniões de 
acompanhamento com a empresa para o  

cumprimento de acordo; Intercâmbio de visitas as 
bases sindicais; Ampliação da política de 
sindicalização; Ampliação da Unidade Sindical com 
os demais sindicatos dos trabalhadores da VALE; 
Realização de, pelo menos, uma reunião de 
acompanhamento com todos os sindicatos;  
Processos Trabalhistas e Terceirização na FCA e 
ações para impedi-la. O ponto alto do encontro foi à 
decisão de organizar um seminário para tratar do 
modal ferroviário. Ao final, os sindicatos decidiram 
encaminhar ofícios ao presidente da FCA, Marcelo 
Spinelli, para marcação de dia, data e local para 
debater o Programa de Participação nos 
Resultados de 2013, e a relação dos profissionais 
transferidos e contratados, conforme cláusula 41ª, 
do ACT 2012/2014.

Esq. para Dir. Domingos Ferreira, Albéres Antunes, Adilson Silva, Vandir de Souza, Odair Lucas, Mário 
Ricardo, Ciro Viana, João Gabriel, Paulino Moura, Rogério Pinto, Edna Bezerra e Antonio Eduardo.

                         

O ACT firmado para dois anos (2012/2014) 
exige esforço conjunto (direções sindicais e 
t raba lhadores ) ,  para  que  ha ja  o  
cumprimento efetivo pela empresa.
Em reunião da Unidade Sindical nos dias 
19,20 e 21 de outubro, em Campinas‐ SP, os 
Sindicatos Unificados tiraram entre os 
principais ítens de pauta, a tabela bianual 
de datas de reuniões de acompanhamento 

do acordo com a FCA/VALE. Por isso, faz‐se 
necessário, que os companheiros (as) 
trabalhadores (as) da base comuniquem, 
com brevidade, qualquer ocorrência que 
contrarie o firmado.
Essa comunicação deverá ser feita ao 
diretor sindical, por telefone, fax, e‐mail, 
etc., para que seja providenciada junto à 
direção da empresa as devidas correções. 

ACORDO FIRMADO TEM QUE SER CUMPRIDO

MT
Finalmente, a partir do mês de 

setembro de 2012, os associados 

do SINDIFERRO, oriundos do 

Min is tér io  dos Transportes,  

passaram a contribuir, através da 

consignação em folha. Com isso, 

deixaram de fazer via boleto 

bancário.

MT
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Depois de quatro décadas de abandono, os trens 
regionais voltaram à pauta dos governos estaduais e 
federal. Atualmente, está em estudo pelo poder público a 
construção de 21 ramais ferroviários para passageiros. 
Caso todos os projetos planejados no Brasil saiam do 
papel no prazo previsto, o país pode ganhar 3.334 km de 
trilhos para transporte em 14 Estados até 2020. O 
número é mais que o dobro do que está em operação. 
Apenas duas linhas de passageiros funcionam hoje no 
País: uma liga Belo Horizonte (MG) a Vitória (ES) e 

outra, São Luís (MA) a Carajás (PA) – ambas são 
operadas pela Vale. Para Vicente Abate, presidente da 
Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer), 
o ressurgimento de projetos de trilhos pelo País é reflexo 
do recente aumento da preocupação com a mobilidade. 
“O transporte ferroviário de passageiros é normalmente 
rápido, seguro, confortável e não poluente. Trens de 
velocidade média, entre 100 e 150 km/h, são uma 
alternativa para a mobilidade entre as cidades, que hoje 
está um desastre”, afirmou. Informações do Estadão.

Governo estuda a construção de 21 linhas 
de trem para passageiros no Brasil

Há décadas o transporte sobre trilhos está esquecido pelo poder público 
                         

O dia 24 de setembro de 2012 vai ficar 
marcado. Afinal, perdemos um grande 
companheiro sindicalista. Natural de Nazaré 
das Farinhas - BA, Edvaldo Rodrigues dos 

Santos (Borô), começou a sua vida como 
ferroviário na Estrada de Ferro de Nazaré. 
Ativista, participou de todas as lutas em defesa 
da categoria.

Com a extinção da linha que ligava o Porto de 
São Roque do Paraguaçu a Jequié, foi 
transferido para Rede Ferroviária Federal S/A, 
onde trabalhou em cidades como: Iaçu, 
Contendas do Sincorá, Licínio de Almeida e 
São Felix, todas na Bahia. Aposentou-se em 
Conceição da Feira - BA. Em momento algum 
vacilou na sua lealdade a luta de classe, 
intransigente na defesa de sua entidade, o 
SINDIFERRO, que além de diretor em todos os 
mandatos sindicais, ocupou cargos de 
motorista e fotógrafo.

Borô deixou uma lacuna incomensurável, que, 
jamais será preenchida. Até a eternidade, 
velho COMPANHEIRO.

Edvaldo Rodrigues dos Santos (Borô) 
     29/05/1939 + 24/09/2012

HOMENAGEM
**********************************************************

*



Unidade    Ferroviária4

ACESSE NOSSAS NOTÍCIAS NO SITE: www.sindiferro.org.br

A partir de 1º de janeiro de 2013, a CTS - Companhia 
de Transporte de Salvador poderá ter uma nova 
direção, uma vez que a cidade terá um novo prefeito: 
ACM Neto (DEM), que substituirá João Henrique (PP). 
Para nós, trabalhadores, ainda segue tudo indefinido, 
mas, esperamos ter uma relação respeitosa, existente 
como na administração atual. Não sonhamos com 
milagres, até porque a relação conflituosa capital-
trabalho jamais acabará. O SINDIFERRO continuará 
imbuído em lutar e zelar pela categoria ferroviária.
  

Eleições Municipais

Plano de Cargos e Salários
Na campanha salarial deste ano, ficou bem claro para 
os trabalhadores (as) que a luta seria por um Plano de 
Cargos e Salários – PCS, que recuperasse a 
autoestima, considerando que, a transferência da 
CBTU para a CTS houve um prejuízo imensurável a 
categoria. Desde a remuneração que se encontra 
defasada com relação às outras empresas do ramo, 
como também, nos benefícios de incentivo e 
valorização, a exemplo dos níveis por merecimento e 
antiguidade.
Nessa perspectiva, deu ênfase o SINDIFERRO, 
durante o processo negocial de convencer a direção da 
CTS da importância de se implantar um Plano de 

Cargos e Salários – PCS que atenda os interesses da 
companhia e dos seus funcionários (as), visto que, está 
próxima a operação do Metrô de Salvador, portanto, 
exigirá de um instrumento organizacional que leve em 
conta as mudanças no mundo do trabalho, 
especialmente, na questão do transporte de massa 
sobre trilhos.
Dentro dessa realidade, podemos dizer que, 
acertamos em cheio na tarefa de construir as duas 
mãos o PCS da CTS.
Para materializar nossa afirmação o Diretor 
Presidente, Luiz Hebert, publicou a Portaria nº 
54/2012, designando uma Comissão de empregados 
sob a presidência do Diretor Administrativo e 
Financeiro, Luiz Balthazar, para a elaboração do Plano 
de Cargos e Salários. A referida Portaria foi 
encaminhada ao SINDIFERRO através da Carta 
DIRAF nº 25/2012, de 23/10/12. Esse Grupo de 
Trabalho Interno, juntamente com os representantes 
da entidade sindical Manoel Cunha, Gilson Correia, 
Luis Cláudio, Antonio Eduardo e Paulino Moura terão a 
missão, dentro de 20 (vinte) dias, analisar, propor e 
conceituar um relatório conclusivo contendo a 
formatação do PCS.
A VITÓRIA É POSSÍVEL, SEM OS ARAUTOS DA 
DISCÓRDIA! 

    CTS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

 

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES 
FERROVIÁRIO E METROVIÁRIO DOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE –

 

SINDIFERRO, com sede à Rua do Imperador, nº 353, Mares, Salvador‐Bahia, 
CEP 40.445‐030, através do seu representante legal, abaixo assinado, o Sr. 
PAULINO RODRIGUES DE MOURA

 

–

 

Coordenador Geral, no uso de suas 
atribuições estatutárias e conforme o previsto nos artig os 81, 83, 84, 87, 88 e 
151, CONVOCA

 

todos os integrantes da categoria ferroviária (aposentados, 
pensionistas e ativas) da VALEC

 

–

 

Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, 
sucessora legal da RFSSA –

 
Rede Ferroviária Federal S/A, por força da Lei nº 

11.483/2007, CBTU/CTS
 

–
 

Companhia de Transporte de Salvador e 
FCA/VALE – Ferrovia Centro‐Atlântica S/A, para participar da ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA, que

 
se realizará no dia 19

 
de dezembro de 2012, às 

09h00min, em primeira convocação e às 09h30min em segunda e última 
convocação com a maioria simples presentes, na Delegacia Sindical “Dr. 
Rogério Ataíde”,  localizada à Rua Operário da Leste, n٥

 

359, Centro, 
Senhor do Bonfim–Bahia, conforme Ordem do Dia: 

 

a)

 

Apreciação e Deliberação do Plano Orçamentário Anual para o 
Exercício de 2013, com o respectivo Parecer do Conselho Fiscal.

 

Salvador, 08

 

de novembro de 2012

 
 

PAULINO RODRIGUES DE MOURA

 

COORDENADOR GERAL

 

A Diretoria Executiva Colegiada ampliada se reunirá 
nos dias 17 e 18/12/12/, em Senhor do Bonfim/BA. 
Entre vários assuntos, estarão em discussão às 
avaliações do Planejamento Estratégico de 2012 e a 
elaboração desse importante instrumento de 

organização da direção para o próximo exercício.
Na oportunidade, haverá a Assembleia Geral Ordinária 
para discussão e deliberação do Plano Orçamentário 
Anual de 2013, no dia 19/12/12, conforme Edital de 
Convocação abaixo:

 DIRETORIA COLEGIADA SE REUNIRÁ EM SENHOR DO BONFIM
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