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Delegados e Conselheiros se reuniram no Hotel Vila Velha, em Salvador-BA

CADA VEZ MAIS FORTALECIDA, FEDERAÇÃO DOS
FERROVIÁRIOS DA CUT REALIZA EVENTOS EM SALVADOR-BA

O

s eventos Plenária
Estatutária e Reunião
do Conselho de
Representantes da FITF foram
realizados no Hotel Vila Velha,
em Salvador-BA, no dia 21 de
novembro de 2016. Com objetivo
de organizar e fortalecer a
FITF/CNTTL/CUT foram
debatidos e deliberados diversos
assuntos, entre eles: Balanço
Financeiro e Patrimonial da
Diretoria; Previsão
Orçamentária para o Exercício
2017; Fixação do valor das
mensalidades sociais e
demais contribuições; e a
criação da comissão de
organização do II Congresso
da Federação, que deve
acontecer no mês de maio de
2017.
Um dos momentos mais
importantes do dia foi à
explanação do conferencista
José Estácio Bandeira,
funcionário da VALEC de
Recife/PE, especializado em

complementação de aposentadoria. O
Pernambucano apresentou diversas Leis
de amparo ao trabalhador e tirou dúvidas
dos presentes, que estão próximos de
conseguir o benefício do INSS.
O importante encontro contou com a
participação de representantes dos
Sindicatos Ferroviários da Bahia e Sergipe,
Tubarão/SC, Central do Brasil-RJ, Bauru e
Mato Grasso Sul, Conselheiro LafaieteMG, Piauí, Rio Grande do Norte, NordestePE, Paraíba e Alagoas.

II CONGRESSO DA FITF

O

II Congresso será um marco de
afirmação da Federação
Interestadual dos Ferroviários e
Metroviários do Brasil.
O evento servirá como uma consagração à
luta, portanto, uma oportunidade única de
estabelecer uma política de gestão e
atuação para atender os reclamantes da
categoria. Um fórum de debates e decisão
democrática para, em caráter definitivo
construir uma instituição de nível superior à
altura dos metroferroviários.
Assim, a Plenária Estatutária elegeu a
Comissão Organizadora do II Congresso

Interestadual dos Ferroviários e
Metroviários da CUT. Ela será
composta pelos seguintes
membros: Jerônimo Miranda
Netto, Paulino Rodrigues de
Moura, Manoel Cunha Filho,
Roberval Duarte Placce e Valmir
de Lemos. Estes terão a grande
responsabilidade de planejar,
coordenar, executar e realizar
todos os procedimentos
organizativos, no intuito de
atender com plena satisfação os
delegados (as), eleitos pelos
sindicatos filiados que
participarão do evento.
O Corpo Organizacional pede
atenção das entidades para que
observem rigorosamente os
instrumentos decisórios da
Federação, baseado, no que
estabelece o estatuto da
entidade federativa, e,
sobretudo, atualizem as
pendências existentes da
contribuição mensal, com a
maior brevidade possível.
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ENTREVISTA COM O
COORDENADOR

JERÔNIMO MIRANDA NETTO

Coordenador Geral da FITF/CNTTL/CUT, Jerônimo Miranda Netto,
natural de Tubarão-SC, 55 anos, faz um balanço da entidade,
legitimada há 3 anos, composta da aliança de sindicatos
ferroviários e metroviários de todos os cantos do país, e que
trabalha em prol de um fim comum: defender o trabalhador, através
de uma representação ainda mais forte.
Jerônimo, que é também presidente do Sindicato dos Ferroviários
de Tubarão-SC, ingressou na luta sindical na década de 80 e
trabalhou como mecânico na empresa RFFSA / Ferrovia Tereza
Cristina S/A.
Qual o balanço que você faz da FITF nesses 3 anos de
legitimada?
Jerônimo: Muito positivo. A gente sente as direções sindicais que
compõem a Federação bastante focadas em ajudar. Avançamos
bastante, mas também esbarramos em alguns problemas para
inserir alguns sindicatos à unidade. Quase sempre por conta da
burocracia, e não por vontade política. Claro que também
precisamos de um esforço maior de cada um. É muito bom saber
que todos têm vontade de estar dentro da federação. 2017 será um
ano de se concretizar muitas coisas boas.
Qual a expectativa da FITF para os próximos anos?
Jerônimo: Nós trabalhamos com uma visão muito boa para o
futuro. Inclusive de termos uma estrutura física montada para que
possamos avançar ainda mais na questão política e dar uma boa
resposta para todo Brasil.
A gente entra em uma fase de mobilização a nível Nacional e outra
fase de necessidade dos ferroviários, tanto da ativa, quanto dos
aposentados e pensionistas. Para que tudo isso aconteça da forma
que esperamos, temos que ter uma entidade forte.
O que o ferroviário associado deve esperar de benefício com a
fortificação da Federação?
Jerônimo: O ferroviário propriamente dito é sócio do sindicato.
Diante disso, será também muito bem representado pela nossa
Federação, que é a junção de vários sindicatos. Hoje, do jeito que
se encontra a estrutura nacional, diante do governo Temer, temos
que estar aglutinados a uma entidade forte, que entenda as
questões ferroviárias e que discuta a nova realidade da categoria.
Os ferroviários, atualmente, não têm a mesma realidade de 10, 20
anos atrás. A realidade, nesse momento, é buscar os direitos que
perdemos e buscar os reajustes. Temos que buscar os novos
entendimentos ferroviários. É aí que entramos, estamos presentes
para ir além do que o sindicato pode ir. Temos a meta de alcançar
muito mais e pra frente trabalhar. A idéia também é pegar
experiências fora do país, novas tendências, e não esquecer do
nosso passado, claro.

Você falou de fortificação e o alto alcance da federação. A
recente negociação com a Valec é um bom exemplo disso?
Exatamente. Esse acordo que atende os aposentados e
pensionistas, findado há 2 meses, é um grande exemplo de onde
podemos chegar, mesmo em uma conjuntura de crise.
Conseguimos essa vitória graças a essa união dos sindicatos. A
força da Federação pôde mobilizar peças políticas e jurídicas para
que tudo pudesse se resolver. Não podíamos deixar que os
nossos ferroviários ficassem a mercê da vontade dos
governantes. Estamos chegando ao final do ano e sabemos que
não conseguimos resolver 100%. Em 2017 o trabalho será ainda
maior.
E as novidades para o 2º Congresso dos Ferroviários da
CUT?
Pois é. A certeza é que o 2º Congresso dos Ferroviários da CUT
acontecerá em maio de 2017, más o local ainda estamos
definindo. Independente de onde seja, esperamos fazer um belo
evento.

QUE O NATAL E ANO NOVO DE TODA FAMÍLIA METROFERROVIÁRIA SEJA BRILHANTE DE
ALEGRIA, ILUMINADO DE AMOR, CHEIO DE HARMONIA E COMPLETO DE PAZ. ATÉ 2017!
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