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A Resolução nº 4.131, de 3 de julho de 2013, da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
do Ministério dos Transportes, publicada no Diário 
Oficial da União do dia 05/07/13, autoriza a 
Concessionária Ferrovia Centro-Atlântica S. A. – 
FCA a proceder à desativação e   devolução de 
trechos ferroviários. 

Essa medida intempestiva trará grandes impactos 
negativos para a Bahia, Sergipe, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro e São Paulo, afetando o emprego, a 
arrecadação e a mobilidade urbana.

UMA TRAGÉDIA ANUNCIADA

Logo às 6 da manhã, antes de ingressar ao Movimento do 
Dia Nacional da Luta dos Trabalhadores, no dia 11 de 
julho, os ferroviários, em ação de protesto, pararam por 
mais de duas horas, os trabalhos na Oficina Arlindo Luz, 
área de manutenção de vagões da empresa Ferrovia 
Centro-Atlântica, em Alagoinhas-BA, cidade localizada a 
108 km de Salvador.
O motivo da manifestação, organizada pelo Sindicato 
dos Trabalhadores Ferroviários e Metroviários da Bahia e 
Sergipe (SINDIFERRO), se deve ao provável 
fechamento das linhas férreas de Alagoinhas-
BA/Juazeiro-BA, Alagoinhas-BA/Propriá-SE, Corinto-
MG a partir do km 1.015+000/Alagoinhas-BA, entre 
outros trechos no país, que, surpreendentemente, foi 
autorizado pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), órgão ligado ao Governo Federal.  
A determinação deve provocar uma demissão de cerca 
de 1.300 trabalhadores diretos.
Além do desemprego, a medida também sobrecarrega a 
logística de transportes, retira a circulação de impostos e 
não favorece o crescimento da indústria. Estima-se que 
para substituir o modal sobre trilhos seriam necessários 
mais de 51 mil viagens caminhões com capacidade 
necessária para transferir a produção transportada 
atualmente pela FCA. Pelas ferrovias, escoam minérios, 

combustíveis, madeira, entre outros produtos. 
“O SINDIFERRO já promoveu ações nos campos 
político, jurídico e técnico no sentido de preservar os 
postos de trabalho, considerando, que, na resolução, a 
ANTT, em nenhum momento, faz referência aos 
trabalhadores”, pontuou o Coordenador Geral do 
SINDIFERRO Paulino Moura.

Trabalhadores reunidos em frente a Oficina Arlindo Luz, em Alagoinhas-BA

Ferroviários paralizam atividades de
 oficina da FCA em Alagoinhas-BA
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A Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima – RFFSA 
era sociedade de economia mista, integrante da 
administração indireta do Governo Federal, vinculada 
funcionalmente ao Ministério dos Transportes, com o seu 
processo de liquidação, foi supervisionada pelo Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, através do 
Departamento de Extinção e Liquidação – DELIQ.  
Foi criada mediante autorização da  Lei nº 3.115, de 16 de 
março de 1957, e dissolvida de acordo com o estabelecido 
no Decreto nº 3.277, de 7 de dezembro de 1999, alterado 
pelo Decreto nº 4.109, de 30 de janeiro de 2002, pelo 
Decreto nº 4.839, de 12 de setembro de 2003, e pelo 
Decreto nº 5.103, de 11 de junho de 2004.  
Sua liquidação, iniciada em 17 de dezembro de 1999, por 
deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas, foi 
conduzida sob a responsabilidade de uma Comissão de 
Liquidação composta por até três membros.
O processo de liquidação da RFFSA implicava na 
realização dos ativos não operacionais e no pagamento de 
passivos. Os ativos operacionais (infraestrutura, 
locomotivas, vagões e outros bens vinculados à operação 
ferroviária) estão arrendados às concessionárias 
operadoras das ferrovias.
A RFFSA foi criada em 1957 pela consolidação de 18 
ferrovias regionais, com o objetivo principal de promover e 
gerir os interesses da União no setor de transportes 
ferroviários. Durante 40 anos prestou serviços de transporte 
ferroviário, atendendo diretamente a 19 unidades da 
Federação, em quatro das cinco grandes regiões do País, 
operando uma malha que, em 1996, compreendia cerca de 
22 mil quilômetros de linhas (73% do total nacional).
Em 1992, a RFFSA foi incluída no Programa Nacional de 
Desestatização, ensejando estudos, promovidos pelo 
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

HISTÓRICO DA DESESTATIZAÇÃO DA RFFSA

e Social, que recomendaram a transferência para o setor 
privado dos serviços de transporte ferroviário de carga.
Essa transferência foi efetivada no período 1996/1998 (no 
Governo de Fernando Henrique Cardoso), de acordo com 
o modelo que estabeleceu a segmentação do sistema 
ferroviário em seis malhas regionais. O contrato de 
concessão realizado pela União foi por 30 anos, mediante 
licitação, e o arrendamento, por igual prazo, dos ativos 
operacionais da RFFSA aos novos concessionários.    
A Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, principal agente 
executor da política de transporte sobre trilhos da União 
por mais de quarenta anos, entrou em regime de 
liquidação em dezembro de 1999, pouco depois de 
concluída a transferência ao setor privado da operação 
dos seus serviços de transporte de carga.
Com a extinção da RFFSA, através da Lei nº 11.483/2007, 
a União passou a ser a sua sucessora geral em direitos e 
obrigações.
O processo de privatização da empresa foi levado a cabo 
no período compreendido entre os anos de 1996 a 1998, 
embora estivesse previsto desde 1992, quando a 
sociedade de economia mista foi incluída no Plano 
Nacional de Desestatização. 

Estação de Juazeiro/BA - 1957

 

 

PONTO DE VISTA DOS TRABALHADORES

A PRIVATIZAÇÃO DA RFFSA
A criação da RFFSA em 1957 teve como objetivo maior 
vencer as graves inconveniências de um longo período, 
após a implantação da ferrovia no país, até então, geridas 
por grupos estrangeiros. A criação visava superar a 
fragmentação do sistema, assegurando a uniformização e 
sistematização, capaz de torná-la em um fator essencial a 
integração, desenvolvimento e soberania nacional.
A opção rodoviarista adotada pelo Brasil, a partir dos anos 
50, provocou alterações profundas na política nacional de 
transportes, que tinha até então as ferrovias como modal 
predominante, contribuindo decisivamente para a 
integração e o crescimento socioeconômico do país.
O atual perfil do sistema de transporte do país é 
desvantajoso para a economia, assim como para o 
desenvolvimento nacional, uma vez que, o transporte 
rodoviário para o deslocamento de cargas a grandes 
distâncias, fez aumentar a demanda por uma fonte 
energética não renovável. Por outro lado, o atendimento às 
pressões de demandas atuais, acarreta no modelo, a 
ampliação nos níveis de insegurança nas estradas, a 
necessidade de novos investimentos para sua conservação, 
assim como o aumento do consumo do óleo diesel.
A privatização da RFFSA constitui-se em mais um esbulho 
praticado contra os interesses do país e do povo brasileiro, 
pois, historicamente, está provado que desde a implantação 
da ferrovia, até os tempos atuais, a iniciativa privada foi 
incapaz de levar avante com sucesso, a construção e a 
conservação das ferroviárias, necessitando sempre da 

poupança pública.
A RFFSA tinha uma área de atuação que atingia mais de 3 
milhões de quilômetros quadrados e seus 22 mil 
quilômetros de linhas trafegáveis, e empregava direta e 
indiretamente cerca de 400 mil brasileiros, desde o 
Maranhão até as fronteiras do sul do país. 
O modelo privativista não altera o perfil do sistema de 
transporte, mantendo as ferrovias privadas em plena 
atuação no processo de exportação de matéria prima e 
insumos agrícolas, sangrando os recursos brasileiros para 
os países de primeiro mundo, sem priorizar a integração e 
desenvolvimento social, agravando a situação econômica 
e social do país, o que provoca um aumento no déficit 
público e concentração de renda.
A RFFSA foi mais uma empresa vítima do processo 
neoliberal, cuja máxima é a redução do tamanho do 
estado, via à entrega das empresas estatais ao capital 
nacional e internacional a preços irrisórios. 

Juiz de Fora-MG - 1996



 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 4.131, DE 3 DE JULHO DE 2013

Prioridade

 

Cidade

1 Araguari-Ibiá

 

2 Itaúna 

3 Betim 

4 Campos Alto

 

5 Bambuí 

6 
Santo Antônio do 
Monte 

7 Vianópolis 

8 Aguaí 

9 Carmo do Cajuru

10 Juatuba 

11 Boa Vista Nova

12 Araguari 

13 Santa Luzia 

14 Prudente de Moraes

15 Matozinhos 

16 Santa Luzia 

17 Pedro Leopoldo

    

 

  

RESOLUÇÃO Nº 4.131, DE 3 DE JULHO DE 2013

ANEXO I 

Cidade

 

UF Intervenção 

 

MG Modernização 

MG Contorno 

MG Solução Integrada 
 

MG Passagem Superior 

MG Viaduto 

Santo Antônio do 
MG Contorno 

GO Passagem Superior 

SP Viaduto 

Carmo do Cajuru MG Passagem Superior 

MG Passagem Superior 

Boa Vista Nova SP Solução Integrada 

MG Viaduto 

MG Viaduto 

Prudente de Moraes MG Viaduto 

MG Viaduto 

MG Solução Integrada 

Pedro Leopoldo MG Passagem Superior 
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Custo Estimado 
(R$) 

180.000.000 

172.000.000 

130.000.000 

20.000.000 

42.000.000 

78.471.180 

40.000.000 

28.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

28.000.000 

28.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

60.000.000 

28.000.000 

934.471.180 
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PAPEL DA AGÊNCIA

Não dá para acreditar que o Governo Federal, através da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 
oficialize a entrega do patrimônio público a custo de nada. 
Quer dizer: o capital explora a via férrea por 17 
(dezessete) anos, degrada dezenas de estações 
ferroviárias ao longo da malha e ainda sai eliminando os 
postos de trabalho? Infelizmente, é a leitura do texto da 
Resolução.
O valor de R$ 760.000.000,00 (setecentos e sessenta 
milhões de reais), acrescidos de 15% (quinze por cento), 
referente à multa por força dos contratos de concessão e 
a r r e n d a m e n t o  d o s  t r e c h o s  c o n s i d e r a d o s  
“antieconômicos” não será pago a União, e sim, deverá 
ser investido na Malha Centro-Leste da própria FCA, 
conforme quadro anexo I ao lado:

O Contrato de concessão assinado pela FCA e o Governo 
Federal estabelece a exploração da infraestrutura e 
desenvolvimento do serviço público de transporte 
ferroviário de carga da Malha Centro-Leste. Há direitos e, 
principalmente, obrigações. Baseado ainda nos 
instrumentos institucionais o Decreto nº 1.832, de 03 de 
março de 1996 e o art. 3º do Regulamento de Transporte 
Ferroviário e do interesse da FCA, a ANTT autoriza à 
desativação e devolução dos seguintes trechos 
ferroviários: I – Trechos antieconômicos: 1. Paripe (BA) 
– Mapele (BA); 2. Ramal do Porto de Salvador; 3. Sabará 
(MG) – Miguel Burnier (MG); 4. Barão de Camargos (MG) 
– Lafaiete Bandeira (MG); 5. Biagípolis (SP) – Itaú (MG); 
6. Ribeirão Preto (SP) – Passagem (SP); 7. Cavaru (RJ) – 
Ambaí (RJ). II – Trechos economicamente viáveis: 1. 
Alagoinhas (BA) – Juazeiro (BA); 2. Alagoinhas (BA) – 
Propriá (SE); 3. Cachoeiro de Itaperimim (ES) – Vitória 
(ES); 4 – Barão de Angra (RJ) – Campos dos  Goytacazes 
(RJ) – Cacheiro do Itapemirim (ES), incluindo trecho 
Recreio – Cataguases; 5. Visconde de Itaboraí (RJ) – 
Campos dos Goytacazes (RJ); e 6. Corinto (MG) a partir 
de Km 1.015+000 – Alagoinhas (BA).

TRECHOS A SEREM DESATIVADOS



EXPEDIENTE: Boletim Unificado dos Sindicatos Ferroviários e Metroviários da Bahia e Sergipe, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Zona Mogiana e Zona Sorocabana.
Endereço: Rua do Imperador, nº 353 - Mares - CEP 40 445-030 - Salvador-BA - Fone (71) 3312-1263 - Fax (71) 3314-7683 - E-mail:sindiferro@veloxmail.com.br
Site: 
Tiragem: 4.000
Todas as matérias publicadas são de inteira responsabilidade das Diretorias Executivas - Jornalista Responsável - Rodolfo Ribeiro DRT/BA - 3452  
Diagramação - Rodolfo Ribeiro.
Lembrete: O panfleto não pode ser afixado nas dependências da FCA/VLI/VALE (nos quadros de avisos, máquinas, equipamentos, paredes, etc) e/ou nos 
aurtomóveis, ônibus, caminhões e demais meios de transporte de propriedade da FCA ou que esteja ao seu serviço. Preserve a Natureza. Não jogue lixo no chão.

www.sindiferro.org.br
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Os trabalhadores, atualmente, numa 
ofensiva do imperialismo resistem a todo 
modo para manter ou arrancar direitos 
dentro dos marcos do capital, pois, tais 
direitos ou conquistas nunca foram 
benesses do Estado e, cada vez mais, se 
torna complicado manter as conquistas. 
Isso significa dizer que estamos no último 
estágio do capitalismo, ou seja, sua fase 
imperialista, onde os mercados mundiais 
já estão ocupados e a única forma desse 
sistema ainda se manter, apesar das 
crises conjunturais, é destruindo as 
forças produtivas que são: a natureza e o 
trabalho.
A natureza é destruída pela exploração 
desenfreada e sem responsabilidade. Já 
a força do trabalho, o capital ataca 
severamente, através do desemprego, 
redução de salários, superexploração, 
bem como a retirada de direitos e 
conquistas adquiridas historicamente 
através das lutas de classes, onde a 
categoria ferroviária assumiu e assume 
uma das linhas de frente dessa batalha 
contra o imperialismo.

Na realidade atual do Brasil, as 
contradições se agonizam, quando em 
razão dos avanços da política do 
imperialismo de “minimização do 
Estado”, que se apoia no aparelho do 
Partido dos Trabalhadores – PT, mas não 
pode conviver com a existência do 
quadro formal no qual a maioria da classe 
operária se reconhece no terreno político 
da forte organização nacional, como foco 
de resistência e na luta pelas 
reivindicações dos seus direitos.
Assim, diante dessa situação delicada, 
exigem das direções dos Sindicatos dos 
Ferroviários da Bahia e Sergipe, Rio de 
Janeiro, Sorocabana/SP, Belo Horizonte 
e  Mog iana /SP,  uma ded icação  
específica, o que significa agir através de 
um Plano de Ação Político e Jurídico 
consistente e objetivo, para enfrentar 
essa situação, pois estão ameaçados 
1.300 empregos, o que significa que 
estão em risco à sobrevivência de mais 
de 2.600 pessoas, considerando os 
membros das várias famílias ferroviárias. 
O risco das demissões é imediato.

A luta travada dentro do sistema 
capitalista não é somente pela 
preservação dos empregos, mas, 
também, a luta contra o imperialismo e a 
burguesia, que se expressam no calor 
das lutas de classes, onde os 
trabalhadores organizados em seus 
próprios organismos lutam pelo 
atendimento das suas reivindicações 
históricas, mediatas e imediatas. O 
revolucionário e fundador do Exército 
Vermelho e da 4ª Internacional dos 
Trabalhadores, Leon Trotsky,  foi 
bastante feliz quando ressaltou: 
“É preciso conhecer os limites da 
força. É preciso saber quando 
combinar força com estratégia”.

Vamos lutar a todo 
custo para reverter 
e s s e  e s c â n d a l o  
proposto pelo Governo 
e  o  C a p i t a l !
 

AÇÕES PARA VENCER

 CONCESSÕES - UM SISTEMA FALIDO 
Este sistema de gestão privatizada das ferrovias atende única e 
exclusivamente os interesses dos grandes grupos que dirigem as empresas 
sustentadas por dinheiro do BNDES-FGTS e FAT. Não atende aos 
interesses da nação, do povo brasileiro e dos ferroviários.
Atualmente, esta prática anda mais intensa. Os investimentos públicos para 
alimentar a indústria privada através do Plano Brasil Maior, de Parcerias 
Público-Privadas (modelo que vem sendo utilizado e defendido pelos 
grandes empresários para a construção de ferrovias) e inúmeras outras 
iniciativas, como o PAC. Esse Plano nada mais é que a transformação do 
Brasil em uma moderna plataforma de exportação agro-mineral, que terá 
como consequência direta o aprofundamento ainda maior da subordinação 
da economia brasileira às necessidades imperialistas no mundo.
Sob uma pressão brutal dos custos agregados por conta do monopólio 
rodoviário, pedágios, péssimas qualidade das estradas, o governo é 
pressionado a ceder, cada vez mais, para garantir que seja estancada a 
tendência de queda na taxa de lucro das grandes corporações financeiras, 
que hoje, são hegemônicas no controle das ferrovias brasileiras.
No setor de passageiros, a realidade não é diferente. A CBTU está 
estagnada desde o processo de estadualização. O Governo Federal 
trabalha para conceder o restante de sua malha urbana a iniciativa privada, 
via às PPP's.
A ameaça de Demissão em Massa é apenas um ingrediente de tantos 
outros contra a classe trabalhadora ferroviária, por isso, as direções das 
entidades sindicais buscam armar com uma política justa, definindo as 
reivindicações e construindo as ações de forma unitária e colocá-las em 
prática, possibilitando ainda, a construção de aliados e angariar apoios junto 
à população. Assim, nossas justas reivindicações principais são: a) 
Implantação de uma Rede Ferroviária Nacional de caráter público e 
estatal, cuja finalidade será de planejar, regular, operar e manter o 
sistema nacional ferroviário que atue no setor de cargas, passageiros, 
e passageiros urbanos, que deve estar integrado a um novo Plano 
Nacional de Viação, Transporte e Mobilidade, que priorize como matriz 
o modal ferroviário; b) No Plano imediato como medida transitória 
neste processo, lutar para a construção do Contrato Coletivo de 
Trabalho Articulado, de caráter nacional, unificando as condições de 
trabalho e salariais; c) Combater de forma unificada as terceirizações 

das at iv idades ferroviár ias que são 
regulamentadas pela CLT; d) Combater de 
forma unificada a prática da monocondução; e) 
Combater para a Unificação das Datasbase em 
primeiro de maio; f) Combater para a redução 
das jornadas de trabalho para seis horas diárias 
e o fim das horas extras; e g) Combater para a 
implantação de código que garanta a atuação 
sindical, com a implantação das comissões de 
setor, baseadas na Convenção 87 da OIT 
(Organização Internacional do Trabalho).
Estes são os desafios e as tarefas que acreditamos 
estejam colocadas para todos os ferroviários e 
suas direções.


