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Nos dias 19, 20 e 21 de 
dezembro de 2013, a cidade 
de Salvador será palco para o 
IV Congresso Interestadual 
d o s  F e r r o v i á r i o s  e  
Metroviários dos Estados da 
Bahia e Sergipe. 
O encontro deve reunir cerca 
de 250 pessoas, entre 
delegados, conferencistas, 
observadores e profissionais 
da imprensa.
O Congresso Interestadual 
terá como objetivo discutir 
ampla e democraticamente os 
problemas que afligem a 
categoria de trabalhadores,  
abrangida pela representação 
d o s  f e r r o v i á r i o s  e  
metroviários, estabelecendo 
formas de ação.

Dessa vez, o tema do 
Congresso será: Brasil nos 
Trilhos – Pela reestatização 
definitiva das ferrovias. 
O evento ocorrerá no 
espaço CTL – Centro de 
Treinamento de Líderes, um 
a m b i e n t e  a m p l o  e  
confortável, localizado na 
poética Praia de Itapuã, 
cantada em verso e prosa 
por Vinícius de Morais.

Em 21 de dezembro, último 
dia do evento, acontecem 
às e le ições da nova 
diretoria do SINDIFERRO, 
para o triênio 21/12/13 a 
21/12/2016. Votarão todos 
os delegados credenciados 
presentes, que serão eleitos 

nas plenárias realizadas no 
período de 05 a 12/11/13, nas 
cidades de Aracaju, em 
Sergipe; Alagoinhas, Senhor 
do Bonfim, Iaçu, Brumado, São 
Felix e Salvador, na Bahia.

2013 será o ano em que o 
SINDIFERRO completará 30 
anos. 
Desde a sua fundação, em 
1983, só existiu uma trilha: a 
defesa da classe operária, 
sobretudo a ferrovia e os 
ferroviários. Durante esse 
tempo enfrentou obstáculos 
ferrenhos de patrões e 
governantes que perseguiam 
os t raba lhadores.  Seus 
d i r i gen tes  consegu i ram 
conduzir com dignidade e 

serenidade o destino do que 
p o d e m o s  c h a m a r  d e  
“SINDIAÇO”. Foram muitos 
os momentos de glória e 
adversidade dessa forte 
entidade, criada em pleno 
governo ditatorial. Tempos 
d i f í c e i s ,  c o m o  n a  
“governança” de Collor e 
FHC, que privatizou a 
RFFSA, provocando, assim, 
uma demissão em massa 
dos trabalhadores. Mas a 
linha a ser seguida sempre 
foi à perseverança para 
manter o SINDIFERRO vivo 
e pujante.
Em 2006 foi agraciado como 
instituição símbolo, pelo 
prêmio TOP OF MIND 
BRAZIL. 

O Congresso vem aí!
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
EMPRESAS DE TRANSPORTES FERROVIÁRIO E 
METROVIÁRIO DOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE 
– SINDIFERRO, através do seu representante legal, 
abaixo assinado, Sr. Paulino Rodrigues de Moura, 
Coordenador Geral, no uso de suas atribuições, conforme 
artigos 28, letra “c” e 76 do Estatuto em vigor, convoca 
todos os associados em pleno gozo de seus direitos 
sindicais, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, que será realizada no dia 17 de agosto de 
2013 (sábado), às 09h00min horas em primeira 
convocação e às 09h30min horas em segunda 
convocação, na sede Diógenes Alves, situada a Rua do 
Imperador, nº 353, Mares, Salvador-Bahia, para 
apreciação e deliberação da seguinte pauta: a) Definição 
da Data, Hora e Local do IV Congresso da Categoria: b) 
Eleição da Comissão de Organização Preparatória do IV 
Congresso e Eleições. 

Salvador, 29 de julho de 2013
PAULINO RODRIGUES DE MOURA

     Coordenador Geral

O IV Congresso Interestadual dos Ferroviários e 
Metroviários dos Estados da Bahia e Sergipe será realizado 
num quadro de conjuntura nacional e internacional, da 
economia-política, em crise.
Como se comporta a entidade sindical diante desse grave 
momento? Para termos uma ideia da importância da 
entidade sindical é só analisarmos o modo de produção 
capitalista, a sociedade burguesa moderna, que brotou das 
ruínas da sociedade feudal e não aboliu os antagonismos de 
classes. O capitalismo apenas fez substituir novas classes, 
novas condições de opressão, novas formas de lutas 
diferentes daquelas que existiram no passado.  Dentro 
dessa conjuntura, em que estão inseridos os sindicatos que 
se equiparam as associações no código civil, todavia com as 
próprias peculiaridades e prerrogativas, estabelecidas na 
Constituição Federal, na Consolidação das Leis do Trabalho 
e na legislação infraconstitucional, além, da própria função 
política no âmbito da luta de classes.
É nesse longo processo histórico que está inserida a luta 
dos trabalhadores de todo o mundo, em especial, a 
categoria dos ferroviários e metroviários da Bahia, Sergipe e 
de todo o Brasil, onde têm suas raízes determinantes nas 
relações de produção que compõem a infraestrutura, 
articulada com uma superestrutura jurídica, ideológica e 
política que legitima todo o sistema.
Na realidade atual do Brasil, as contradições se agonizam, 
quando em razão dos avanços da política do imperialismo 
de “minimização do Estado”, que se apóia 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 da classe nacional como foco de resistência e 
na luta pelas reivindicações de direitos constitucionais ou 

não.
Nessa conjuntura atual, a relação trabalho x capital se 
encontra no estágio supremo do capitalismo. No Brasil é 
reflexo dessa relação em âmbito mundial e, tem um dos 
elementos que gira em torno do fim da partilha do mundo 
entre as grandes potências imperialistas e o desenvolvimento 
das guerras imperialistas abrindo a possibilidade de redividir 
o mundo. Assim, no estágio imperialista o desenvolvimento 
das forças produtivas entra em conflito com os limites de um 
mercado cuja expansão terminou, e isto explica as guerras 
imperialistas e comerciais que fazem os países capitalistas, a 
destruição das forças produtivas em ramos inteiros da 
indústria, submissão e pilhagem dos países dominados ou 
subdesenvolvidos, a exemplo do Brasil. 
A instância máxima de deliberação da categoria terá a 
oportunidade ímpar de dar a rota para o enfrentamento dos 
ataques constantes do imperialismo, portanto, é 
imprescindível que os trabalhadores se unam em defesa dos 
seus direitos, principalmente, hoje, onde se caminha pela 
retirada de direitos e ameaça de demissão em massa.
O IV Congresso Interestadual dos Ferroviários e Metroviários 
dos Estados da Bahia e Sergipe será um evento que ficará 
para sempre nos registros dos movimentos sindicais do país, 
pois trará debates de temas atuais e deliberações que 
nortearão a nova direção, que será eleita, para continuar 
trilhando a luta pelas reivindicações e resistências.  
Será um marco histórico, pois no dia 21 de dezembro de 
2013, o SINDIFERRO completará 30 anos. 
Estaremos produzindo e lançando, já no mês de setembro, o 
selo de comemoração, junto aos Correios.  
Rumo ao IV Congresso da categoria, por um “Brasil nos 
Trilhos – Pela reestatização definitiva das ferrovias”.
Até lá, nos encontraremos para fazer um bom combate em 
prol da categoria dos ferroviários e metroviários. 
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