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UNIDADE SINDICAL PARTICIPA DE AUDIÊNCIA
 PÚBLICA  COM DEPUTADOS EM SALVADOR

Em audiência pública realizada nesta terça-feira (10), 
na Assembleia Legislativa da Bahia, a Unidade Sindical 
(Sindicatos Ferroviários da Bahia e Sergipe, Belo 
Horizonte, Rio de Janeiro, Mogiana e Sorocabana), 
representantes de entidades, prefeitos, deputados e 
vereadores trataram sobre a Resolução nº 4.131, de 3 
de julho de 2013, da Agência Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), que autoriza a Concessionária 
Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) a proceder à 
desativação  e  devolução dos trechos ferroviários. 
Promovido pela Comissão de Infraestrutura, 
Desenvolvimento Econômico e Turismo da AL-BA, o 
Superintendente de Infraestrutura e Serviços de 
Transporte Ferroviário de Cargas (Sufer) da ANTT, 
Jean Mafra, foi duramente criticado devido às 
contradições durante as suas explicações acerca da 
medida. Segundo ele, haverá audiências e 
chamamentos públicos antes do processo de 
devolução. 
O deputado Joseildo Ramos (PT-BA), criticou 
veementemente a forma como a resolução beneficiou a 
empresa FCA, que ao longo desses 17 anos degradou 
a ferrovia baiana. “A FCA sucateou a ferrovia e está 
devolvendo algo totalmente depredado. A resolução 
aponta R$ 874 milhões de indenização para a empresa 
pagar com investimentos fora do estado. Quantos 
centavos virão para refazer o mal que fizeram a 
Bahia?”, questionou. 
Participante da mesa, o Coordenador Geral do 

Sindicato dos Ferroviários e Metroviários da Bahia e 
Sergipe (SINDIFERRO), Paulino Moura, fez o uso da 
palavra e reivindicou a elaboração de um documento 
que garanta os postos de trabalho dos ferroviários que 
laboram na FCA. “Precisamos de uma resolução 
complementar ou uma portaria que confirme que não 
haverá demissão em massa”, pediu Paulino Moura. 
A resolução continua em pleno vapor e, por 
conseguinte, a FCA tem se reorganizado 
internamente, transferindo e demitindo empregados, 
pois à luz da resolução, a empresa esta autorizada a 
devolver os trechos. A conta não fecha quando o 
Governo Federal autoriza a devolução dos trechos e 
ao mesmo tempo a FCA diz que não haverá 
demissões.
Durante as reuniões e através de entrevistas exibidas 
nos meios de comunicação, tanto representantes da 
ANTT, quanto o Governador da Bahia, Jacques 
Wagner (PT-BA) garantem que não haverá 
fechamento de trechos e demissões. Portanto, nada 
mais comum do que acontecer a modificação da 
resolução, onde haja essas referidas garantias.
Ao final, a audiência pública aprovou a elaboração de 
um documento dirigido ao Ministro dos Transportes, 
reivindicando a imediata revogação ou reedição da 
resolução, e ainda deve ser criada uma frente 
parlamentar em defesa da ferrovia a nível estadual, 
além da Carta de Salvador, documento reivindicatório 
que será entregue ao Governo Federal.
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Tiragem: 4000

O encontro da Unidade Sindical, realizado de 10 a 12 de 
setembro de 2013, em Salvador serviu para “afinar a viola”, 
traçando planos e posicionamentos sobre o dia a dia dos 
ferroviários. 
Os presentes se organizaram para participação da Unidade 
Sindical no IV Congresso Interestadual dos Ferroviários e 
Metroviários dos Estados da Bahia e Sergipe, que será 
realizará entre os dias 19 e 21 de Dezembro de 2013, e 
discutiram sobre o PIL (Plano de Investimentos em Logística) 
do Governo Federal, que contou com o palestrante Rafael 
Vasconcelos, engenheiro ferroviário especialista no setor.
Os Planos de Ação Jurídica e Política para combater a 
Resolução nº 4.131/2013, de 05/07/13 da ANTT também foram 
abordados, e, contou com a presença do ilustre advogado 
Carlos de Oliveira, que fez algumas considerações 
importantíssimas, além da análise das conjunturas 
internacional e brasileira. 
Os efeitos de um Acordo Coletivo de Trabalho por 2 anos foram 
objeto de avaliação dos presentes. O grupo sindical deve 
organizar uma reunião com a FCA, em Belo Horizonte, ainda 
este mês, para tratar, sobretudo, do índice já lançado em folha 
de pagamento, de 6,0680%(aproximadamente 6,07%) e suas 
consequências.
Os sindicalistas ainda dedicaram um tempo para tratar das 
cadernetas dos maquinistas, uma vez que, algumas entidades 
sindicais já assinaram o Aditivo, no entanto, os que ainda não 
assinaram estão aguardando o posicionamento do 
departamento jurídico de suas entidades.
Mas, o tema que figurou como ponto de atenção tocante, foi o 
Projeto de Lei nº 4.330/2004, que permite a terceirização da 
atividade fim, ponto de total discordância das entidades que 
defendem os trabalhadores. 

PL DA TERCEIRIZAÇÃO É UM GOLPE NOS 
TRABALHADORES

É uma excrescência o Projeto de Lei 4.330/2004, de autoria do 
deputado Sandro Mabel (PMDB/GO), que regulamenta a 
terceirização nas relações de trabalho.
Não há nada igual ao que está contido neste projeto. É uma 
verdadeira ameaça aos direitos dos trabalhadores e da 
sociedade, ao permitir a terceirização para toda a economia. 
Autoridades e especialistas da matéria afirmam com todas as 
letras que essa ação provocará gravíssima lesão de direitos 
sociais, trabalhistas e previdenciários no país. Assim, 
denunciaram em Ofício dirigido ao Presidente da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara e os 26 ministros 
do Tribunal Superior do Trabalho (TST). 
Critica ainda o documento do TST, que “com a potencialidade 
de provocar a migração massiva de milhões de trabalhadores 
hoje enquadrados como efetivos das empresas e instituições 
tomadoras de serviços em direção a um novo enquadramento, 
como trabalhadores terceirizados, deflagrando impressionante 
redução de valores, direitos e garantias trabalhistas e sociais”. 
Enfatiza o Ofício “o rebaixamento dramático da remuneração 
contratual de milhões de concidadãos, além de comprometer o 
bem estar individual e social de seres humanos e famílias 
brasileiras, afetará fortemente, de maneira negativa, o 
mercado interno de trabalho e de consumo, comprometendo 
um dos principais elementos de destaque no desenvolvimento 
do País...”. 

REUNIÃO EMERGENCIAL DA UNIDADE SINDICAL 

DADOS CONCRETOS DA TERCEIRIZAÇÃO
Estudo recente do DIEESE mostra que o trabalhador 
terceirizado fica 2,6 anos a menos no emprego, tem uma 
jornada de três horas semanais a mais e ganha 27% menos 
do assalariado contratado diretamente pela empresa. 
Em outras palavras, a terceirização, que integra a ofensiva 
neoliberal do capitalismo propicia um aumento dramático na 
exploração da classe trabalhadora.
O documento do TST, junto com o da Anamatra (Associação 
dos Juízes Trabalhistas) demonstra de forma cabal, que o 
discurso, dos poucos que ainda defendem esse projeto, da 
competitividade a uma cortina de fumaça para aprofundar a 
exploração, cujo objetivo primordial é aumentar o lucro com a 
exploração excessiva da mão de obra precarizada e barata.

NÃO PODE HAVER NEGOCIAÇÃO NUM 
PROJETO QUE TERCEIRIZA TUDO

As forças que estão envolvidas contra o PL 4.330, a 
sociedade civil e suas instituições, têm um papel de extrema 
importância nesse momento para impedir que seja aprovado, 
lutando pela retirada, para, a partir daí, haver uma verdadeira 
negociação. O patronato está ávido pela aprovação de uma 
lei que permite a terceirização sem limite, inclusive, para 
nossa indignação, tem o apoio do Ministro do Trabalho, 
Manoel Dias (PDT), já que deu declaração aos meios de 
comunicação nesse sentido.
Várias outras instituições repudiaram, através de Manifesto, 
Carta Aberta, Oficio, Manifestações Públicas como a que 
ocorreu no dia 30 de agosto, ao projeto de lei como, por 
exemplo: o Grupo de Pesquisa Trabalho, Constituição e 
Cidadania (UnB), Sinait (Sindicato Nacional dos Auditores-
Fiscais do Trabalho) as Centrais Sindicais, Federações e 
Confederações dos Trabalhadores, além, do TST, Anamatra e 
Dieese mencionadas acima.
Pressionar pela retirada do PL 4330 é o caminho para evitar 
prejuízos incalculáveis para a classe operária. 
É importante ficar de olhos abertos para os deputados que 
apoiam esse projeto, tendo em vista, que, muitos deles têm 
sua campanha bancada pelos empresários interessados em 
aprovar esse absurdo. É necessário se fazer uma reforma 
política urgente.

A MOBILIZAÇÃO DEVE CONTINUAR!

Esq. para dir.: Paulino Moura, Milton Ferreira, Edna Bezerra, Jurandyr Lima,
Mario Ricardo, Manoel Cunha, João Gabriel, Antonio Eduardo, Vandir Silva. 


