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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

 

 

Locais: Vitória/ES 

Período: 25 e 26 de março de 2015.  

Presentes: Sindicato dos Ferroviários e Metroviários da Bahia e Sergipe; 

Sindicato dos Ferroviários da Zona Central do Brasil; Sindicato dos Ferroviários 

de Bauru, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; Sindicato dos Ferroviários e 

Metroviários do Litoral de Santa Catarina, Sindicato dos Ferroviários da Paraíba, 

Sindicato dos Ferroviários do Piauí, Sindicato dos Ferroviários do Maranhão/Pará 

e Tocantins e Sindicato dos Ferroviários de Vitória/Minas. 

 

 

Pauta: 

 

1 - Análise de Conjuntura; 

2 - Ações Políticas (retirada de Direitos e demissões); 

3 - Novos Rumos da Federação; 

4 - Filiações de novos Sindicatos; 

5 - Prestação e Contas Exercício 2014; 

6 - Negociação Coletivas de Trabalho 2015/2016, e; 

7 - Explanação Dr. Geraldo Eustáquio Bicalho sobre Ações contra Fundos de 

Pensões. 

 

No dia 25 

 

No início dos Trabalhos o Companheiro João Batista, Presidente do SINDFER/ES 

e MG, relatou sobre o movimento realizado pelo sindicato contra as demissões 

que vinham ocorrendo na VALE, alcançando o objetivo, momentaneamente, mas, 

importante e que teve a participação da nossa Federação, CNTT/CUT, sindicatos 

ligados à CUT, Parlamentares entre outros entidades. 

 

1 - Análise de Conjuntura 

 

Feito análise de Conjuntura pelos presentes, onde destacamos a grande investida 

da extrema direita e direita para desestabilização de um governo eleito 

democraticamente, desrespeitando totalmente a democracia, os ataques aos 

direitos trabalhistas tanto pelos patrões quanto pelo governo, como por exemplo, 

a nova investida para votar o Projeto de Lei nº 4330/2004, do Dep. Federal 

Sandro Mabel (PMDB/GO), que terceiriza atividades fins entre outros artigos 
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que prejudicam a classe trabalhadora beneficiando os empresários (capital), além 

da Terceirização dos serviços em toda sua estrutura; o envolvimento na 

corrupção das empresas estatais de parlamentares dos partidos de centro e 

esquerda dá ênfase no Partido dos Trabalhadores, porém, destacamos que a 

referida crise alardeada pela mídia corrupta e pela direita é bem mais fictícia do 

que aparenta, mesmo sabendo da crise que assola a Europa e a América do Norte, 

com menos intensidade, bem como, a crise dos „commodities‟, mas também 

destacamos a importância das categorias organizadas para a defesa da 

democracia em nosso país, principalmente no combate a intolerância e ódio que 

algumas organizações querem impor no ideário do povo brasileiro, assim como, a 

retomada das conquistas de direitos, para isso destacamos: 

- Reforma política urgente, fim do financiamento empresarial de campanha! 

Corrupção se combate com reforma política e Constituinte; 

- Contra o Projeto de Lei nº 4330/04; 

- Defesa da Petrobras; 

- Mudar a Política econômica, com as retiradas das MPs 664 e 665, o Plano Levy; 

- Que PT e CUT chamem urgentemente um debate nacional para discussão e ação; 

- Mudança no Sistema Eleitoral brasileiro; 

- Democratização do sistema de comunicação; 

- Controle Social no Judiciário; 

- Participar de todos os Congressos, sempre pontuando a importância de Ferrovia 

para o desenvolvimento Político, Econômico e Social do País; 

- Os Ferroviários e Metroviários têm que ter voz no Governo Dilma; 

- Fazer intercâmbio com ferroviários e metroviários de outros países, para 

aprendizagem e novas propostas. 

 

2 - Ações Políticas (retirada de Direitos e demissões) 

 

As ações políticas foram às relacionadas acima oriundas da Análise de 

Conjuntura, e: 

- A Federação estará presente na manifestação do dia 07 de abril de 2015, em 

Brasília/DF, contra o PL nº 4330/04; 

- Faremos carta contra as demissões ocorrida na VALE e encaminharemos a 

OIT/OCDL/VALE/PARLAMENTARES Federal e Estaduais, governos estaduais 

do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Maranhão; 

- Participação dos Congressos da CNTTL/CUT e PT. 

- Construiremos documento analisando a situação ferroviária após 20 anos de 

privatização do setor, principalmente, na diminuição da malha ferroviária para 

servir de base para nova proposta de ferrovia para o Brasil. 
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- Reuniões com deputados, com objetivo de: Agendar audiência com Ministro dos 

Transportes e Presidenta da República;   

- Combate a Resolução nº 4.131/2013 da ANTT – Agência Nacional de 

Transportes Terrestres que autoriza da FCA devolver 3.800 km de ferrovia nos 

estados da Bahia, Sergipe, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São 

Paulo.  

 

3 - Novos Rumos da Federação 

 

Nesse ponto debatemos sobre os momentos que atravessamos antes, durante e 

agora pós a legalização. Os sindicatos deverão estar cientes que os filiados a 

FITF/CNTT/CUT deverão cumprir o ESTATUTO e seguir as Resoluções do 1º 

Congresso e diretrizes da CUT, sob pena de desligamento e, que cada ação 

descumprida será analisada. 

Retomaremos a distribuição do Jornal nos moldes que fizemos até agora, ou seja, 

o Sindicato da BA/SE fará a “boneca” repassará aos demais que divulgará da 

maneira que julgar correta. 

   

4 - Filiações de novos Sindicatos 

 

Nessa reunião estavam presente os Sindicatos dos Ferroviários do Piauí e do 

Maranhão/Pará/Tocantins. Fizemos debate sobre a importância das entidades 

ligadas a CUT como base da FITF/CNTT/CUT, que todos não vêm somente para 

somar, mas sim para construir e dirigir nossa entidade, após, ficou assim 

deliberado: 

- O Sindicato dos Ferroviários do Piauí fará assembleia de filiação no dia 27 de 

maio de 2015 com a presença da Federação; 

- O Sindicato dos Ferroviários do Maranhão/Pará e Tocantins, já tomaram essa 

decisão, o Estatuto permite que se filiem as estâncias CUTistas sem necessidade 

de assembleia; 

- No dia 27 de maio de 2015 estaremos em Teresina/PI e no dia 28 de maio 

de 2015 em São Luiz/MA, onde realizaremos a Reunião da Diretoria Executiva 

da FITF/CNTT/CUT nos moldes desta, e, na oportunidade discutiremos novas 

entidades. A chegada será no dia 26/05/15 e o retorno no dia 29/05/15; 

- Visita ao Sindicato METABASE, em Itabira/MG, pelos diretores da 

FITF/CNTT/CUT Sérgio Canhamaque (SINDFER ES e MG) e Valmir de Lemos 

(Zona Central do Brasil). 
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No dia 26 

 

5 - Prestação e Contas Exercício 2014 

 

O Diretor Administrativo e Financeiro da Entidade, Companheiro Roberval 

Duarte Placce apresentou a Prestação de Contas do Exercício 2014, com os 

respectivos Balanços Patrimonial de Financeiro, bem como, os Balancetes dos 

meses de janeiro, fevereiro e março de 2015. Depois da explanação foi colocado 

em votação tendo sido aprovado por unanimidade sem ressalvas pelos presentes. 

Em seguida, deliberamos o dia 16 de abril de 2015, às 14:00 horas, para 

Reunião dos Membros do Conselho Fiscal Titulares da FITF/CNTT/CUT, para 

análise da Prestação de Contas do Exercício de 2014, na Cidade do Rio de 

Janeiro/RJ. 

Conselho Fiscal:  

Jurandyr Almeida Lima; 

Pedro Ricardo de Oliveira Netto, e; 

Mario Cesar Brasil. 

 

6 - Negociações Coletivas de Trabalho 2015/2016 

 

Datas Bases: 

MRS Logística, Central/RJ, SUPERVIA/RJ, TLSA/FTL, CTB, 

FTC/TRANSFERRO/LOCOFER/RAILFER, VALEC/MPOG (Aposentados e 

Pensionistas Leis da complementação) e CBTU: Maio 

CPTM/SP: Março; 

VALE, VLI e VALEC/FIOL: Novembro; 

ALL e CCR/Metrô Bahia: Janeiro; e 

FCA: Setembro.  

 

A Federação estará presente em todas as negociações e montará uma pauta 

unificada para protocolo na Associação Nacional dos Transportadores 

Ferroviários-ANTF. 

 

7 - Explanação Dr. Geraldo Eustáquio Bicalho sobre Ações contra Fundos de 

Pensões. 

 

O advogado Dr. Bicalho fez uma excelente explicação sobre as ações contra os 

fundos de pensão, após, os presentes levarão esse debate para seus sindicatos 

com o objetivo de reparar as grandes perdas para todos os ferroviários, 
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aposentados pensionistas e companheiros que ainda estão em atividades. O 

diretor Vitoretti (Sindicato Ferroviários de Conselheiro Lafaiete/MG) ficou 

responsável para receber as informações dos sindicatos interessados no 

ajuizamento dessas ações.  

 

 

  Informe extraído do debate do conjunto da FITF/CNTT/CUT 

 

 

 

 

Jerônimo Miranda Netto 

Coordenador Geral 
 


