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O SINDIFERRO participou de mais uma 
Audiência de Mediação, Nº 001683.2014.05.000-
3, com a empresa CCR – Metrô Bahia, no intuito 
de requerer a legítima representação dos cerca 
de 50 empregados que laboram na operação 
(maquinista, CCO, escritório, via permanente, 
manutenção, entre outros) do transporte coletivo 
de Salvador.
A reunião aconteceu no dia 25 de novembro de 
2014, no MPT - Ministério Público do Trabalho (5ª 
região), em Salvador, e foi mediado pela 
Procuradora Regional do Trabalho, Dra. Maria 
Lúcia de Sá Vieira. Após as tratativas, as partes 
acordaram que o SINDIFERRO, passa a ter 
legitimidade para representar os empregados da 
empresa, a partir do dia 08 de março de 2015 e 
ficará responsável para negociar o Acordo 
Coletivo de Trabalho 2016/2017, considerando 
que a empresa CCR – Metrô Bahia, atualmente, já 
tem um acordo coletivo vigente e se encontra em 
processo final de negociação com a Federação 
Nacional dos Empregados nas Empresas 
Concessionárias do Ramo de Rodovias Públicas, 
Estradas em Geral e Pedágios (FENECREP), 
valendo para o ACT 2015/2016.

Diferente das anteriores, essa mediação teve a 
presença da FENECREP, por convocação do 
MPT. A intenção da representação da Federação 
para com os trabalhadores, por parte da empresa, 
se deu, considerando que as partes já mantêm 
outros instrumentos normativos. 
A partir de 08 de março de 2015, o SINDIFERRO 
estará realizando a campanha de sindicalização 
dos trabalhadores (a). 

 AGORA, “OU VAI OU RACHA”

         CAMPANHA SALARIAL

SINDIFERRO é o legítimo representante 

dos trabalhadores do Metrô de Salvador



ROTATIVIDADE DA MÃO DE OBRA

Ao sindicalizar-se, o trabalhador 
fortalece a categoria ampliando a representação do sindicato, com isso o Sintina terá mais força para lutar pela manutenção das conquistas, garantia de cumprimento dos direitos e por melhores condições de trabalho e vida para todos.
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Uma das composições do metrô ao chegar à 
Estação do Retiro (atual fim de linha) e manobrar 
sobre o AMV (aparelho de mudança de via) para 
seguir viagem no sentido contrário (destino a 
estação Lapa) descarrilou o último vagão. O 
incidente ocorreu no dia 04 de novembro por volta 
das 11h da manhã. Não houve feridos.
A montagem do vagão descarrilado da composição 
do metrô, administrado pela empresa CCR – Metrô 
Bahia, foi realizada na noite do m dia ocorrido, por 
técnicos especializados da CTB – Companhia de 
Transportes do Estado da Bahia, profissionais com 
experiência e comprometimento com o modal 
metro-ferroviário. 
O SINDIFERRO, sindicato que representa a 
categoria ferroviária nos estados da Bahia e 
Sergipe, parabeniza esses grandiosos e valorosos 
empregados da CTB, que desde a implantação do 
metrô Bahia, vêm contribuindo para a satisfação 
dos usuários do sistema, além de atender 
diretamente os trens do Subúrbio Ferroviário de 
Salvador.  

Ferroviários da CTB montaram
o vagão descarrilado do metrô 
de Salvador 

Em um exercício democrático pleno, os 
trabalhadores, em sua maioria, votaram a favor da 
contraproposta da FCA/VLI/VALE para celebração 
do ACT 2014/2016. O processo eleitoral ocorreu em 
todas as bases dos quatro sindicatos que compõem 
a Unidade, nos dias 10 a 14 de novembro. A 
apuração de toda votação aconteceu no dia 18, em 
Alagoinhas-BA, e logo em seguida o Acordo Coletivo 
foi assinado pelos Sindicalistas. 

Segue o resultado das eleições:
1ª URNA: SOROCABANA – Favor 64 (71,91%) - 
Contra 25 (28,09%)
2ª URNA: RIO DE JANEIRO – Favor 77 (58,33) – 
Contra 55 (41,67)
3ª URNA: MOGIANA - Favor 335 (50,53%) – Contra 
328 (49,47%)
4ª URNA: BAHIA / SERGIPE - Favor 196 (51,44%) – 
Contra 185 (48,56%)

Em eleição nas bases, trabalhadores aprovam 
contraproposta do ACT 2014-2016 da FCA/VLI/VALE

A luta vai ser árdua 
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VALEC/MPOG
A Campanha Salar ia l  2014/2015 dos 
empregados da extinta RFFSA, transferidos para 
a VALEC por força da Lei nº 11.483/2007, cuja 
data-base é 1º de maio, foi concluída com o 
pagamento do reajuste de 6,28% nos salários e 
proventos dos aposentados e pensionistas 
complementados, na competência do mês de 
outubro, que recebeu em novembro, bem como 
os atrasados. 
Foram feitas inúmeras intervenções da 
FITFCUT/CNTT – Federação Interestadual dos 
Trabalhadores Ferroviários da CUT e do 
S I N D I F E R R O  n o  s e n t i d o  d e  q u e  o  
DEPEX/MPOG e o DEST (Departamento de 
Coordenação e Governança das Empresas 
Estatais), efetuassem o  pagamento ainda este 
ano. É bastante salutar destacar o apoio do 
deputado federal Amauri Teixeira, fundamental 
na agilização de todo processo negocial, 
evitando o sofrimento ocorrido em 2013, quando 
os aposentados e pensionistas só vieram a 
receber as parcelas atrasadas em janeiro de 
2014.  

Valendo pela 4ª Rodada de 
N e g o c i a ç õ e s  d o  A C T  
2014/2015, representantes do 
SINDIFERRO e CONDSEF, se 
reuniram com membros da 
VALEC, no dia 27 de novembro 
de 2014, em Brasília-DF. 
Durante o encontro, foram 
discutidos diversos itens: 
ganho real e a concessão de 
vár ios  benef íc ios ;  f i cou  
acordado a criação de 3 (três) 
grupos de trabalho para 
discussão e elaboração do 
regulamente de pessoal; 
equiparação de benefícios 
dentro dos quadros da VALEC; 
estudo e complementação do 
PCS, entre outros.
Foi proposto pela empresa, 

100% do IPCA (6,59%) e em 
todas as cláusulas financeiras 
constantes da contraproposta 
apresentada durante a 2ª 
reunião, como condição para o 
fechamento do ACT.
 As entidades irão levar a oferta 
p a r a  d i s c u s s ã o  e m  
assemble ias que serão 
realizadas no dia 04/12/2014, 
às 10h, em Jequié-BA e às 
16h, em Ilhéus-BA.
O SINDIFERRO solicitou a 
inclusão, na cláusula 11ª 
( d é c i m a  p r i m e i r a ) ,  d a  
contribuição assistencial, no 
valor de R$ 30,00 (trinta reais).
Os trabalhadores devem 
acompanhar a decisão da 
maioria, vindo a aprovar a 

p r o p o s t a  d a  e m p r e s a ,  
entretanto, o SINDIFERRO 
resistirá na discussão da Pauta 
de Revindicações, estudada, 
elaborada e aprovada pelos 
empregados da Bahia, como, 
por exemplo,  a s i tuação 
desumana que passam os que 
l a b o r a m  n o s  p o l o s ,  
diferentemente dos que estão 
na sede. A SINDICALIZAÇÂO é 
fundamental para reforçar a 
representação. 
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A Diretoria Executiva Colegiada (DEC) se reúne 
no dia 10 de dezembro de 2014, para o último 
encontro do ano, na sede Diógenes Alves, em 
Salvador-BA, para discussão da seguinte pauta: 
Análise das Conjunturas nacional e Internacional; 
C a m p a n h a s  S a l a r i a i s  ( C T B ,  
VALEC/RFFSA/MPOG, VALEC/ATIVO/FIOL E 
FCA/VLI/VALE); Planejamento Estratégico 2015; 
Processos Trabalhistas; CCR Metrô de Salvador; 
Resolução nº 4.131/13 da ANTT; Prestação de 
Contas do Exercício 2014; dentre outros assuntos 
pertinentes para categoria. 

REUNIÃO DEC

No dia 11/12 todos os diretores da 
DEC estão convocados para 
reunião ordinária para apreciação 
e  d e l i b e r a ç ã o  d o  P l a n o  
Orçamentário Anual, na sede 
Diógenes Alves, em Salvador.
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A Federação Interestadual dos Trabalhadores 
Ferroviários da CUT/CNTT se reuniu no período 
de 24 a 27/11/14, em Natal/RN, para discutir o 
processo definitivo de organização, além de 
vários outros assuntos de interesse da categoria 
metroferroviária.
A fundação dessa instituição de nível superior de 
representação dos trabalhadores (as) é de 
fundamental importância para a luta em defesa 
dos direitos e ampliar conquistas, por isso, sua 
plena capacidade de funcionamento atenderá os 
encaminhamentos das reivindicações.

ELEIÇÃO DO SINTEFERN

No dia 26 de novembro, a presença da FITF foi 
fundamental para eleição da nova direção do 
Sindicato dos Ferroviários do Rio Grande do 
Norte. Com 178 votos a favor, e 74 contra, a chapa 
2 (Mudar para avançar), além de vencer a chapa 
da situação, resgatou da central sindical 
“COMLUTAS”, para “CUT”, uma entidade 
importante do nordeste. O SINDIFERRO esteve 
representado pelos diretores Antonio Eduardo, 
Paulino Moura e Milton Ferreira.

SINDICATOS DA FITFCUT/CNTT 

SE REÚNEM EM NATAL-RN 

INFORME JURÍDICO

VAutor: SINDIFERRORéu: FCANatureza: Horas-extrasO processo Nº 0006800-29.2002.5.05.00222 encontra-se na 2ª Vara do Trabalho de Alagoinhas – TRT.5, aguardando decisão do pagamento, referente ao período de maio de 2000 a 30/04 de 2002, a partir da 6ª hora. ALEC/MPOG

Autor: SINDIFERRO
Réu: FCA
Natureza: Horas-extras
O processo Nº 0006800-29.2002.5.05.00222 
encontra-se na 2ª Vara do Trabalho de Alagoinhas – 
TRT.5, aguardando decisão do pagamento, referente 
ao período de maio de 2000 a 30/04 de 2002, a partir 
da 6ª hora. 

Autor: SINDIFERRO
Réus: CTB/CBTU
Natureza: Retorno ao Governo Federal (CTBU)
Processo: 00011774-66.2010.5.05.0022
O Advogado, Dr. Marcondes Sávio enviou petição, 
recentemente a justiça, reafirmando  o interesse da 
ação (retorno a CBTU/Governo Federal) para  visto 
que, toda operação ferroviária que antes denominava-
se CTS (município de Salvador) foi absorvida pelo 
governo do estado da Bahia, criando assim, a CTB.  E 
para que não exista nenhuma dúvida quanto ao fato, o 
SINDIFERRO segue vigilante.  

Autor: SINDIFERRO 
Réu: CTB/CBTU 
Processo: 0194100-71.2006.5.05.0036 

AÇÕES QUE ESTÃO SENDO 
AJUIZADAS PARA OS ASSOCIADOS

AÇÃO PÚBLICO

G DATA

ORIUNDOS DA EXTINTA 
RFFSA: APOSENTADOS 
DA CBTU, CTS, CTB, 
FCA E VALEC.

COMPLEMENTAÇÃO À
CONTA DA UNIÃO

ORIUNDOS DA EXTINTA 
RFFSA: APOSENTADOS 
DA CBTU, CTS, CTB E 
FCA.

APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS DO MT.

FGTS NÃO 
DEPOSITADO
PELA RFFSA

No ano de 2015, o SINDIFERRO seguirá firme, trabalhando com 
empenho, dedicação e respeito, em defesa do trabalhador. 
Que seja um ano de união, diálogo e fraternidade entre todos 
que compõem este sindicato. 
Um Feliz Natal e um próspero ano novo!!

No ano de 2015, o SINDIFERRO seguirá firme, trabalhando com empenho, dedicação 
e respeito, em defesa do trabalhador. Que seja um ano de união, diálogo e fraternidade
 entre todos que compõem este sindicato. 
                                            Um Feliz Natal e um próspero ano novo!!

 Processo de Ação de Cumprimento – 22ª 
Cláusula do ACT 2004/2005, aos cuidados de Dr. 
Vladimir Dórea, segue no aguardo de 
definição/julgamento dos cálculos.  
Na última movimentação, em 25/11/14, houve 
impugnação aos cálculos em parte. 

A luta vai ser árdua 

 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

