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FEDERAÇÃO INTERNACIONAL
DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES
44º Congresso
Cingapura, 16 de outubro de 2018

Conferência da Seção de Ferroviários
RELATÓRIO
A Conferência da Seção de Ferroviários se deu em 16 de outubro de 2018.

Ponto 1 da Agenda: Adoção da Agenda
A conferência adotou a agenda, conforme apresentada.

Ponto 2 da Agenda: Eleição de Relator, Escrutinadores e Contadores
Luciano Salomon (Argentina) foi eleito Relator.
Tim Beaty (EUA), Henrik Horup (Dinamarca), Katarina Mindum (Croácia) e Wayne Butson (Nova Zelândia)
foram eleitos escrutinadores e mesários.

Ponto 3 da Agenda: Documento Temático do Congresso
O Secretário Geral fez uma apresentação sobre o Documento Temático do Congresso focada nas prioridades
da Seção. Ele comentou que a Seção dos Ferroviários da ITF continuava a liderar a luta contra a privatização,
adaptando suas ferramentas e objetivos para o futuro das ferrovias. Ele também destacou que afiliados dos
países da CEI estavam expandindo maciçamente a base de membros ao longo das cadeias de suprimento de
Ásia e Europa.
A Conferência endossou o Documento Temático do Congresso, conforme apresentado.

Ponto 4 da Agenda: Programa de Trabalho
O Presidente declarou que o programa quinquenal de trabalho é um documento vivo que precisa mudar em
linha com os desdobramentos do setor. Com mais desafios a caminho dos sindicatos dos ferroviários no que
diz respeito a organização, terceirização, precariedade no trabalho, automação e novas tecnologias, com
poder para mudar as funções dos trabalhadores, o futuro das ferrovias dependerá da capacidade dos
trabalhadores de moldar e influenciar a mudança. Os sistemas ferroviários do mundo estão em diferentes
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estágios de desenvolvimento. Modelos de propriedade e estruturas das empresas diferem. Os modelos de
transportes diferem de país a país, assim como os efeitos da automação; não há uma solução boa para todos
quando se trata de abordar questões concernentes às nossas ferrovias, de forma que precisamos ser
adaptáveis. Há necessidade de que o foco e a organização se deem tanto nas empresas públicas como nas
privadas, de modo a garantir que continuemos a lutar por uma ferrovia do povo que seja benéfica para todos.
A Conferência tomou conhecimento das atividades em andamento e das planejadas para a Seção dos
Ferroviários da ITF, que incluem:
•
•

•
•
•

Apoio contínuo ao treinamento da juventude ferroviária da Índia e desenvolvimento de política para
combater a violência e o assédio, bem como fortalecer os direitos das mulheres;
Estabelecer uma rede de especialistas técnicos, que possa ser contatada pelos afiliados que queiram fazer
perguntas específicas e receber uma resposta rápida. Este grupo seria capaz de aconselhar, mobilizar
solidariedade, bem como prover apoio jurídico em nível internacional e, se necessário, levar questões à
OIT no caso de as empresas violarem suas convenções;
Partilha de informações do banco de dados e de melhores práticas sobre como os sindicatos lidam com a
privatização;
Página de Facebook da Seção de Ferroviários da ITF que tem atualizações com regularidade sobre
desenvolvimento ferroviário e respostas sindicais para questões como privatização, segurança e greves; e
Valorizar o entendimento mútuo da ITF com os países da CEI e o seu potencial de fazer a massa de
membros crescer maciçamente na região.

Durante uma discussão, os seguintes pontos foram levantados:
•
•
•
•
•

O novo plano de pensão da Índia terá um impacto em trabalhadoras e jovens trabalhadores no futuro;
Saúde e segurança foram uma importante preocupação, dado o rebaixamento dos padrões ao longo da
indústria, pondo em risco as vidas dos trabalhadores devido à privatização;
Há a necessidade de engajar, educar e organizar os trabalhadores jovens;
A necessidade de fazer uma análise mais aprofundada dos sindicatos ferroviários do mundo todo e de
suas capacidades internas e sua densidade;
Um grande número de afiliados foi afetado pela fragmentação da indústria ferroviária, existindo agora
mais consciência dos impactos da terceirização.

A Conferência adotou as prioridades relacionadas à seção para 2019-2023, conforme apresentadas.

Ponto 5 da Agenda: Moções
A Conferência considerou as moções encaminhadas pelo Comitê de Resoluções, conforme a seguir:

Moção 10: Acesso seguro
A Conferência adotou a moção, conforme apresentada.
Uma Moção sobre Fazer a Convergência das Queixas havia sido apresentada pela CGT, da França; a
Conferência concordou em remetê-la para a reunião do próximo Comitê Diretor da Seção de Ferroviários da
ITF.
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Ponto 6 da Agenda: Eleições
A conferência tomou conhecimento de que houve um erro nos nomes da Europa na composição anterior às
eleições, o que foi esclarecido e endossado pela Conferência.
As seguintes foram eleitas pela Conferência:
Presidente
1º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
3º Vice-Presidente
Representante das Trabalhadoras em Transportes
Representante da Juventude Trabalhadora em
Transportes

David Gobe (CGT Cheminots, França)
Julio Sosa (LA FRATERNIDAD, Argentina)
C A Rajasridhar (AIRF, Índia)
Raul Sengo (SINPOCAF, Moçambique)
Simi Lalsingh (NFIR, Índia)
Luciano Salomon (ASFA, Argentina)

A Conferência concordou com a composição do Comitê Ferroviário, conforme consta no Anexo 1.

Ponto 7 da Agenda: Qualquer outro assunto
Prêmio Ouro
Uma Premiação Ouro foi dada na Conferência para Øystein Aslaksen pelo Secretário Geral por seu serviço
excepcional à causa dos trabalhadores em transportes internacionalmente, em defesa e em aprofundamento
dos interesses desses trabalhadores, e pela preservação da liberdade e dos direitos sindicais.
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Anexo 1 (revisado)

CÔMITE DA SEÇÃO DOS FERROVIÁRIOS
Como em 16 de outubro de 2018
Responsáveis pela Seção
Presidente
1º Vice-Presidente
2º Vice-Presidente
3º Vice-Presidente
Representante das Trabalhadoras em Transportes
Representante da Juventude Trabalhadora em
Transportes
África
Vice-Presidente
Vice-Presidente
Vice-Presidente
Mundo Árabe
Presidente
Vice-Presidente
Ásia/Pacífico
Presidente
Vice-Presidente
Vice-Presidente
Vice-Presidente
Representante das Trabalhadoras em Transportes
Representante da Juventude Trabalhadora em
Transportes
Europa
Presidente
Vice-Presidente
Membro Ordinário
Membro Ordinário
Representante das Trabalhadoras em Transportes
Representante da Juventude Trabalhadora em
Transportes
América Latina/Caribe
Presidente
Vice-Presidente
Vice-Presidente
Vice-Presidente
América do Norte
Presidente Adjunto
Presidente Adjunto

David Gobé (CGT Cheminots, França)
Julio Sosa (La Fraternidad, Argentina)
C A Rajasridhar (AIRF, Índia)
Raul Sengo (SINPOCAF, Moçambique)
Simi Lalsingh (NFIR, Índia)
Luciano Salomon (ASFA, Argentina)
Jean Bedel Ndundula (CSC, República Democrática do
Congo)
Irene Nthulane (SATAWU, África do Sul)
Raphael Benjamin Okoro (NUR, Nigéria)
Ahmed Rachid Sennouni, UMT, Marrocos
Larbi Yacoubi (SNCFT, Tunísia)
Wayne Butson (RMTU, Nova Zelândia)
Pinyo Rueanpetch (SRUT, Tailândia)
C A Rajasridhar (AIRF, Índia)
Vacante
Jaya Agarwal (AIRF, Índia)
Banpot Sungkasuk (SRUT, Tailândia)
Giorgio Tuti (SEV, Suíça)
Maria Cristina Marzola (FILT-CGIL, Itália)
David Gobé (CGT Cheminots, França)
Marion Carstens (EVG, Alemanha)
Daniela Zlatkova (FTTUB, Bulgária)
Christian Tschigg (FIT-CISL, Itália)
Julio Adolfo Sosa (La Fraternidad, Argentina)
Edison Alvarado (FENTRAFEVE, Venezuela)
Helio de Souza Regato de Andrade (FNTF, Brasil)
Vacante
Bob Orr (UNIFOR, Canadá)
Joseph Condo (TCU, EUA)
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