
BOLETIM UNIFICADO
DOS FERROVIÁRIOS

Informativo dos Sindicatos dos Ferroviários e Metroviários da Bahia e Sergipe, Belo

Horizonte-MG, Rio de Janeiro-RJ, Zona Mogiana-SP e Zona Sorocabana-SP

Nº 39
Ago/2013

AMEAÇA DE DEMISSÕES EM MASSA CONTINUA
SINDICATOS SE REÚNEM COM A ANTT

No dia 05 de Agosto de 2013, os Sindicatos da 
Unidade Sindical que abrangem a FCA-Ferrovia 
Centro-Atlântica S/A, nas pessoas de Paulino Moura 
(SINDIFERRO - Bahia e Sergipe), Manoel Cunha 
(SINDIFERRO - Bahia e Sergipe), Paulo de Tarso 
(STEF. Rio de Janeiro), Rogério Pinto (STEF. Zona 
Sorocabana/SP), Edna Bezerra (STEF. Belo 
Horizonte), Mário Ricardo (STEF. Zona Mogiana/SP) e 
Vandir Silva (STEF. Zona Mogiana/SP); assim como 
Joseildo Ramos (Dep. Est. PT/BA) e Claudinei do Galo 
(Repres. Dep. Fed. Amauri Teixeira - PT/BA), 
reuniram-se com Carlos Fernando do Nascimento 
(Diretor da ANTT), em Brasília-DF, para questionar do 
órgão, sobre os desdobramentos da recém e obscura 
Resolução 4.131, de 03/07/13.
Esta Resolução, que, até a data da reunião causava 
perplexidade aos sindicatos, passou a ser motivo 
ainda maior de preocupação, pois, caracterizou-se 
que a ANTT – Agência Nacional de Transportes 
Terrestres desconhece ou está desinformada sobre as 
questões ferroviárias de todo o seu modal.
Ouvir do órgão que não tem como garantir a 
empregabilidade dos empregados é algo que não se 
coaduna com um governo, oriundo do movimento 

sindical e, com tantas ações sociais no sentido de 
criar e garantir empregos aos mais desvalidos deste 
país.
Ao beneficiar a concessionária Ferrovia Centro-
Atlântica S.A. (FCA), uma empresa controlada da 
toda poderosa VALE, com a devolução de trechos 
ferroviários que, por força do Edital e dos Contratos 
de Concessão e Arrendamento deveriam receber 
investimentos e manutenções, o Governo Federal 
escolhe governar para o empresar iado, 
esquecendo-se de suas raízes forjadas no 
movimento da classe operária.
Por quê? Vejamos a real situação: o governo FHC 
sucateou e posteriormente vendeu “todo” o Brasil, 
incluindo, as ferrovias, a “preço de banana”, 
adotando o discurso neoliberal de um Estado 
mínimo, transferindo toda a responsabilidade 
constitucional da União a iniciativa privada, para que 
os empresários investissem no setor e, caso estes 
investimentos não ocorressem, poderiam, inclusive, 
perder a concessão. Isto é, pedir a caducidade dos 
contratos por não cumprimento das obrigações ali 
listadas.
Pois bem, os empresários investiram no filé que já 
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OUTROS CAPÍTULOS DA HISTÓRIA

estava pronto e agora recebem autorização do 
governo para devolverem o osso? Não se pode aceitar 
um absurdo dessa natureza. 
A audiência na ANTT serviu para que a mística seja 
desfeita de forma a demonstrar que realmente 
ocorrerão demissões em massa nos trechos objetos 
da devolução e desativação. Até porque, qual seria o 
interesse da Ferrovia Centro-Atlântica em manter 
vínculo com estes empregados dentro de um trecho 
em que recebera autorização do governo para 
devolvê-lo?
A edição da Resolução 4.131/13 da ANTT sem as 
devidas discussões com os trabalhadores e 
representantes das cidades e estados envolvidos, 

representa um verdadeiro golpe do governo nesses 
empregados.
Os Sindicatos cobram mais transparência desta 
resolução, afinal, o próprio diretor da agência 
pontuou, na oportunidade, que a mesma “não disse 
tudo que deveria dizer”. Então, que relate o que falta, 
para que, assim, os trabalhadores possam se 
movimentar para defender seus postos de trabalho, 
de uma forma ou de outra.
A Unidade Sindical agradece publicamente aos 
companheiros: Deputado Estadual, Joseildo Ramos 
(PT-BA); bem como os Deputados Federais, Amauri 
Teixeira (PT-BA) e Paulo Feijó (PR-RJ), pelo grande 
apoio político.  

No dia 05/08/13, os trabalhadores foram, mais uma vez, 
surpreendidos com as Resoluções nºs 12 e 13, de 1º de 
agosto de 2013, publicadas no Diário Oficial da União, do 
Conselho Nacional de Desestatização. A primeira: 
“aprova o modelo operacional e as condições gerais 
para a desestatização, mediante a concessão do 
trecho ferroviário que específica, a ser implementada 
pela Agência Nacional de Transportes Terrestres 
ANTT”. A segunda refere-se: “propõe a Excelentíssima 
Senhora Presidenta da República a edição de 
Decreto, que inclui no Programa Nacional de 
Desestatização – PND trechos de ferrovias federais e 
dá outras providências”.
Portanto, o processo de desestatização das ferrovias 
federais anunciado em agosto de 2012 pelo governo 
federal continua a passos largos, com o objetivo de 
introduzir o novo marco regulatório que trata do direito de 
passagem e o tráfego mútuo.
Pesquisadores do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) veem riscos no modelo de concessão de 
ferrovias no país, conforme Nota Técnica nº 6, de 
dezembro de 2012, de não estimular a concorrência nos 
níveis desejados pelo governo federal, e, com isso, não 
reduzir os custos do transporte, conforme o esperado.
A novidade é que a VALEC comprará toda a capacidade 
de carga e a revenderá aos interessados. Os 
especialistas alertam no sentido de que as empresas que 
hoje dominam o transporte nesse modal poderão tentar 
comprar mais capacidade de que necessitam apenas 
para impedir a entrada de concorrentes. 

Não é possível que o movimento sindical cruze os 
braços diante de uma grave ameaça. Torna-se 
necessário, que suas direções foquem seus 
conceitos e princípios de sociedade que desejam, 
sob pena de ver sucumbir milhares de empregados, 
como ocorreu com a desestatização da Rede 
Ferroviária Federal S/A e a dilapidação do 
patrimônio público, vergonhosamente reconhecida 
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pela concessionária e a Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT).
Diante de tantas idas e vindas da política nacional, 
resta apenas ser fiel ao que sempre se acreditou: 

REESTATIZAÇÃO DEFINITIVA DAS 
FERROVIAS JÁ! ESSA É A LUTA DE  
HOJE E SEMPRE.

A LUTA SINDICAL É AGORA E SEMPRE
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