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oram três eventos em dois dias intensos, 

Fdedicados ao conhecimento, discussão e 

p lanejamento  da  Federação  dos 

Ferroviários da CUT.

O Curso de Formação Política, Reunião do 

Conselho de Representantes e Plenária 

Estatutária, realizados nos dias 9 e 10 de 

dezembro, ocorreu no Centro de Treinamento 

de Líderes, no bairro de Itapuã, em Salvador. 

O ponto de partida veio através do hino “A 

Internacional”, cuja letra original, em francês, 

foi escrita em 1871 por Eugène Pottier, 

declamado pelos presentes. 

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS DA BAHIA E SERGIPE FILIADO A FITF/CNTTL/CUT ANO XXXI Nº 805/DEZ/2021

Em seguida, a professora Celi Taffarel, 

responsável por ministrar o curso, analisou e 

destacou todo o material didático com os 

delegados e delegadas, que leram deliberações 

da CUT na década de 80 e 90 e compararam com 

a conjuntura atual. 

Antes de encerrar a manhã do 1º dia de evento, a 

professora fez sorteios de livros voltados ao 

Os 3 eventos ocorreram no CTL - Centro de Treinamento de Líderes, bairro de Itapuã, em Salvador-BA 

Curso de Formação Política foi ministrado por Celi Taffarel

Os alunos foram figuras ativa e participativa do estudo
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movimento de luta dos trabalhadores, para os 

presentes. 

Pela tarde, Celi entrou nos conteúdos clássicos 

sobre o surgimento do sindicalismo e a 

relevância dos sindicatos, hoje. O texto “dar a 

voz ao povo” trata de uma Nova Constituinte 

soberana e popular.

Com o material de estudo pronto, a professora 

organizou 5 subgrupos, onde os membros 

puderam discutir o assunto e formular uma única 

resposta, apresentada pelo componente 

escolhido no grupo.  

 

Ao final, os presentes entoaram a frase de 

impacto: “Livro, sim. Arma, não”, referenciando 

que a melhor arma para salvar o cidadão é a 

educação. 

No dia 10/12, a Reunião do Conselho de 

representantes e Plenária Estatutária, com a 

mesa formada pelo Coordenador Geral da 

Federação, Jerônimo Miranda Netto e a 

diretora do Sindicato dos Ferroviários da 

Paraíba, Thaís Oliveira, iniciou com homenagem a 

uma grande liderança sindical do país, Roque 

José Ferreira, do Sindicato dos Ferroviários de 

Bauru, que faleceu, em 2020, vítima da Covid-19.

Em seguida, Jerônimo saudou a todos os 

companheiros presentes e chamou o Secretário 

de Finanças da Federação, Manoel Cunha, que 

fez uma explanação, utilizando slides, acerca da 

Prestação de Contas de 2020 (janeiro a 

dezembro) e 2021 (janeiro a setembro), que foi 

aprovada por unanimidade. 

Dirigentes sindicais foram contemplados com livros doados pela professora

Um dos grupos de estudo sobre a Nova Constituinte soberana e popular

Um componente de cada grupo discorreu sobre o assunto abordado 

Jerônimo Netto, Coordenador Geral da FITF, fez parte da mesa

Carlos Vitoretti, diretor do Sindicato de Conselheiro Lafaiete-MG 
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Logo depois, os dirigentes sindicais deram 

consentimento legal a Previsão Orçamentária 

para 2022, assim como outras demandas de 

interesse dos ferroviários e metroviários. 

Paulino Moura fez uma breve intervenção sobre 

a importância do Estatuto Social da Federação. 

Posteriormente, o evento vivenciou debates de 

problemas enfrentados pelos dirigentes 

sindicais, diante desta conjuntura adversa de 

dois males que assolam os trabalhadores: 

Pandemia e Governo Bolsonaro. 

Roberval Placce (Sindicato de Bauru/SP e Mato 

Grosso do Sul), discorreu sobre a ferrovia e 

defendeu a reestatização para salvá-las.

 José Cleófas (Sindicato da Paraíba) falou sobre 

as dificuldades enfrentadas na CBTU, criticou o 

Governo Bolsonaro e, assim, como Pedro Ricardo 

(Sindicato Central do Brasil), falou sobre a 

importância dos organismos de luta, contra a 

privatização das estatais.

O advogado Herbert Moura, de forma 

minuciosa, explicou os tentáculos do capital para 

ferir os trabalhadores (as) e a importância do 

enfrentamento político, porém, sem abandonar a 

Manoel Cunha teve as Contas e Previsão Orçamentária aprovadas

Plenária aprovou demandas de interesse dos metroferroviários

Paulino Moura, Coordenador Geral do SINDIFERRO    

Claudionor de Sousa, presidente do Sindicato do Piauí

Roberval Placce defendeu a reestatização das ferrovias

José Cleófas defendeu o papel dos sindicatos em prol os trabalhadores

Pedro Ricardo pediu organização e luta dos trabalhadores contra a privatização
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questão jurídica, afinal, os brasileiros ainda 

vivem num mundo capitalista. 

A Vitória na justiça, para que a CBTU/AG não 

pudesse transferir os trabalhadores (as) para 

Brasília/DF foi comemorada por Jerônimo 

Miranda (Sindicato de Tubarão/SC), Antonio 

Eduardo (Sindicato da Bahia e Sergipe), Valmir 

de Lemos e Luiz Junior (Sindicato Central do 

Brasil/RJ), que também citaram a resistência 

para garantir os avanços, diante das dificuldades 

enfrentadas para negociar com a CPTM - 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. 

Além de discorrerem detalhes sobre as últimas 

negociações ocorridas com a FCA/VLI, Cloves 

Gomes e Jurandyr Lima (Sindicato da Bahia e 

Sergipe) criticaram de forma veemente a ANTT 

– Agência Nacional de Transportes Terrestres, 

disparando que além de não haver fiscalização, 

não existe cobrança por  investimentos das 

operadoras privadas, empresas responsáveis 

pelas concessões das ferrovias, mesmo diante 

de tantos acidentes. 

Claudionor de Sousa (Sindicato do Piauí), 

mostrou a dificuldade que o movimento sindical 

vem tendo para atrair adesão dos mais jovens, 

por medo dos ataques das empresas aos 

trabalhadores (as) e suas organizações, bem 

como a ascensão do conservadorismo. 

Dr. Herbert Moura mostrou a importância das ações política e jurídica

Valmir de Lemos, presidente do Sindicato da Central do Brasil

Cloves Gomes não economizou críticas à ANTT

Dois dias dedicados aos assuntos de interesse da categoria metroferroviária

Novarck Oliveira, diretor do Sindicato do Maranhão, Pará e Tocantins


