MAIA:
STEFEC/CNTTT E NCST

cearenses. O Presidente Maia, durante o almoço, continuou
conversando com a categoria e os convidados especiais, recebendo
os parabéns e confirmando a sua disposição de continuar na luta por
mais uma gestão no sentido de honrar o sindicalismo ferroviário e
promover o crescimento da NCST no Ceará, da qual ele é diretor.
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POSSE DE JOSÉ MAIA DA SILVA

Três presidentes de Confederação prestigiam a nova
Diretoria do Sindicato dos Ferroviários do Ceará
Maia presidente do STEFEC,
diretor da NCST/Ceará e
diretor da CNTTT
Falaram ainda representantes das empresas ferroviárias no
Estado do Ceará que foram prestigiar a posse da nova diretoria.
Tarcísio Horn, gerente de Recursos Humanos da
Transnordestina, fez questão de dizer que, dos sete sindicatos que
existem na base de atuação da empresa, “o Maia é o único
representante da categoria que tem acesso e comunicação direta
com o presidente da empresa principalmente nas negociações de
interesse do trabalhador”. A revelação, como já mostramos
acima, chamou a atenção do Presidente da Sorocabana, Rubens
Craveiro, dizendo que “isso não é peleguismo, como muitos
poderiam achar, mas porque o Maia tem liderança e a confiança
do trabalhador e dos empresários”, garantiu. Em nome do espólio
da RFFSA falou Socorro Cunha, que também saudou os novos
dirigentes e reforçou a confiança dos empresários na nova
diretoria. E o engenheiro aposentado Wilson Bastos, “companheiro de Maia por mais de 50 anos, também recordou os
tempos em que ambos entraram na Rede Ferroviária.
O Presidente eleito agradeceu o “importante apoio” que
sempre recebeu do Presidente da CNTTT, Omar Gomes: “Nunca
nos tem faltado a presença do Omar na nossa luta”, afirmou e
também agradeceu o companheirismo do Presidente da
NCST/Ceará, Luiz Onofre que, conforme destacou, “vem
comandando com brilhantismo as atividades da Nova Central no
Ceará”. Maia, que é também diretor da NCST e diretor da
CNTTT, reconheceu também o apoio que recebe “do companheiro Craveiro” e saudou as demais lideranças ali presentes, como o
Presidente Nacional da NCST (Calixto) e da Confederação dos
Hoteleiros (Moacir).
Segundo Maia, os dirigentes locais das empresas no Ceará
vêm mantendo um bom relacionamento com o Sindicato, e
destacou principalmente o Gerente de Recursos Humanos – RH –
da Transnordestina, Tarcísio Horn, presente ao evento. Maia
chamou o nome de um por um dos novos diretores mostrando o
papel que cada um deles tem no Sindicato e em suas bases, na
empresa. “Uma diretoria renovada com a participação de pessoas
experientes que já deram e continuam dando a sua contribuição à
luta dos ferroviários no Ceará”, frisou.
Após a solenidade de posse, todos os presentes foram ao
restaurante da Colônia onde foi servido um delicioso almoço com
variados pratos, complementando o histórico fato político sindical,
numa confraternização de lideranças convidados e os trabalhadores

O Presidente nacional da Nova Central Sindical de Trabalhadores - NCST, o Presidente da Nova Central Sindical no
Ceará, lideranças sindicais de diversas categorias cearenses, como trabalhadores hoteleiros, rodoviários, têxteis,
fazendários, serviço público federal, entre outras, e representantes de empresas ferroviárias no Estado do Ceará,
também prestigiaram a posse da nova Diretoria do STEFEC
Três Presidentes de Confederação Nacionais de
Trabalhadores, o Presidente nacional da Nova Central
Sindical de Trabalhadores - NCST, o Presidente da
Nova Central Sindical no Ceará, lideranças sindicais de
diversas categorias cearenses, como trabalhadores
hoteleiros, rodoviários, têxteis, fazendários, serviço
público federal, entre outras, e representantes de
empresas ferroviárias no Estado do Ceará, prestigiaram a posse da nova Diretoria do Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias no Estado
do Ceará – Stefec -, no dia 23 de setembro, na aconchegante e bem equipada Colônia de Férias do Sindicato
dos Trabalhadores do Comércio Hoteleiro e Similares
do Ceará, na Praia do Pacheco, em Caucaia, Ceará.

Um relevante fato
político sindical coroando mais uma reeleição e
posse de José Maia da
Silva à frente da defesa
da categoria. Eleito para
o período de 2011/2016,
José Maia foi saudado
por todas as lideranças
presentes. O Presidente
d a C N T T T –
Omar: Liderança Nacional
– CNTTT e NCST
Confederação Nacional
dos Trabalhadores em
Transportes Terrestres – Omar José Gomes, destacou
os desafios dos trabalhadores em transportes terrestres
em nível nacional, mostrando a importância histórica
dos ferroviários brasileiros e a luta do “companheiro
Maia aqui no Ceará, que se destaca nacionalmente,
pelo esforço, a coragem e a sua habilidade nas negociações trabalhistas”.
O Presidente da CNTI- Confederação Nacional dos
Trabalhadores da
Indústria – José Calixto
Ramos, que também é
Presidente Nacional da
NCST, fez um relato da
luta sindical dos últimos
anos, fez também um
histórico da Nova
Central, afirmando que
“não é uma Central
Sindical ligada a nenhum
Calixto – Presidente
partido político”, e que
da NCST E CNTI
vem se organizando e
crescendo em todo o
Brasil “sem cooptar entidades”. Calixto saudou e deu
posse aos novos dirigentes e parabenizou o Presidente
Maia pela “união, lideranças e a valorização dos
trabalhadores ferroviários”.
O outro líder nacional do sindicalismo brasileiro a
saudar os novos dirigentes na posse da nova diretoria
do sindicato dos ferroviários tendo na Presidência
José Maia da Silva foi o Presidente da Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Turismo e
Hospitalidade – CONTRATUH – Moacyr Roberto
Tesch, entidade também filiada à NCST. Moacyr
lembrou a dureza sindical no período da ditadura e

Disse que está criando,
em São Paulo, uma nova
Federação para fortalecer o sindicalismo
ferroviário.

destacou que as dificuldades atualmente
enfrentadas pelas
lideranças são ainda
grandes. Ressaltou a
trajetória sindical do
Presidente Maia que vem
de muitos anos, passando
por diversas dificuldades, “mas é um exemplo
para todos que fazem o
sindicalismo brasileiro”.

de lembrar que a liderança sindical nunca é fácil, e
disse que “até para formar uma chapa é difícil”, por
isso, Craveiro disse respeitar a liderança de Maia e
saudou também todos os seus companheiros de chapa.
Sobre a habilidade nas negociações com as empresas,
lembrando como uma das características que o Maia
tem com os dirigentes patronais, Craveiro aproveitou
a oportunidade para explicar que “o acesso que ele –
Maia – tem nas empresas, disse, “à primeira vista pode
parecer peleguismo... Mas é exatamente o contrário: O
Maia impõe respeito por causa da sua liderança,
lealdade, competência e compromisso com o trabalho.
Moacir – Presidente CONTRATUH

O passado
O Presidente do Sindicato da região Sorocabana de
São Paulo, Rubens dos Santos Craveiro, lembrou a
história recente dos ferroviários brasileiros, mostrando que “fomos uma categoria forte”, pois somente a sua
base sindical tinha 15 mil
trabalhadores. Disse, ainda,
que os trabalhadores dos
transportes de passageiros
têm muita importância na
economia brasileira e no
desenvolvimento do País,
“pois sem transportes
ninguém vai para nenhum
Craveiro – Sorocabana – lugar”.
Como companheiro de
está criando uma Federação
muitos anos do Presidente Maia, Craveiro fez questão

Representatividade
O Presidente da
NCST no Ceará e
Presidente do Sindicato
Onofre – Comanda a
dos Trabalhadores em
NCST no Ceará
T u r i s m o
e
Hospitalidades do Ceará,
Luiz Onofre Chaves de Brito lembrou que o ato de
posse da Diretoria do Sindicato dos Ferroviários do
Ceará “estão aqui representados mais de 50% dos
trabalhadores brasileiros”. Onofre teve a feliz lembrança de apontar que na posse de José Maia tinham
três “dirigentes de confederações de trabalhadores”:
ferroviários, rodoviários, indústria, turismo e hospitalidade. O dirigente disse que, apesar da derrubada da
ditadura militar, os dias atuais não são fáceis para os
dirigentes sindicais e os trabalhadores em geral, que
enfrentam o poder econômico e a rotatividade da mãode-obra.

“A luta do ‘companheiro Maia aqui
no Ceará, que se destaca nacionalmente,
pelo esforço, a coragem e a sua habilidade

“O Maia impõe respeito por causa
do seu passado, da sua liderança
e lealdade, competência e compromisso

”

com o trabalho.

”

nas negociações trabalhistas’.

