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Vivenciando tempos tenebrosos para a 
classe trabalhadora, sobretudo, com as 
alterações ocorridas na Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) que redundou na 
Lei nº 13.467 de 13 de julho de 2017, impondo 
ao trabalhador consequências nefastas na 
relação capital e trabalho, a categoria segue 
mobilizada para mais uma campanha salarial. 
Com um parlamento (Câmara dos Deputados 
e Senador Federal) responsável pela 
elaboração de leis que atenda o reclame do 
povo brasileiro, o que vemos é uma maioria a 
serviço dos empresários, banqueiros, 
ruralistas e seus asseclas para beneficiar os 
interesses do capital. Tudo isso, sob a égide 
de um governo golpista que alimenta esse 
cenário como filme de terror, com suas 
medidas provisórias, a exemplo da aprovação 
da PEC 55/2016 – Proposta de Emenda 
Constitucional, que congela os gastos 
públicos por 20 anos. 
Além de outra inquietante ameaça mais 
próxima contra a classe trabalhadora, é a 
reforma previdenciária, que afetará os direitos 
previdenciários, impedindo que muitos 
b r a s i l e i r o s  p o s s a m  s e  a p o s e n t a r , 
possibil itando a redução de pensões, 
atingindo em cheio os direitos de nossos 
doentes, viúvas e idosos. 
Todas as reformas em curso no governo de 
Michel Temer são para atender aos patrões 
que ajudaram a dar o golpe na presidenta 
Dilma Rousseff. 
A categoria metroviária mobilizada, com a 
consciência de classe já demonstrada na 
últ ima campanha salarial ,  terá papel 
preponderante no resultado das negociações, 
diante disso, é fundamental a participação em 
todos os atos que o SINDIFERRO vir a 
convocar, na expectativa de unir força capaz 
de mudar esse fantasma negativo que rodeia 
os trabalhadores (as).

ASSEMBLEIAS DE APROVAÇÃO 
DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

No período de 15 a 22/12/17 o SINDIFERRO 
estará com a equipe em todos os setores da 

Companhia, realizando as Assembleias 
Gerais Ordinárias para aprovação da Pauta de 
Reivindicações 2018/2019, dos empregados 
metroviários da CCR Metrô Bahia. No dia 29 
de dezembro de 2017 essa pauta será 
protocolada na empresa. 
A participação da categoria (assinando a lista 
de presença e apresentando sugestões à 
pauta) será de extrema importância para o 
processo.  Segue abaixo o Edi ta l  de 
Convocação da Assembleia Geral Ordinária.

METROVIÁRIOS SE PREPARAM
 

PARA CAMPANHA SALARIAL 2018/2019



Ø 25% do efetivo fica na escala 6x2.

2.  Escala dos Agente Atendimento 
Segurança

A Comissão de Estudos considerou que não 
existe a possibilidade, neste momento, de 
realizar alteração de escala destes 
colaboradores.Ficou acordado a 
permanência da escala atual, 6x2 (6h às 
14h20; 14h às 22h20; 22h às 6h20) e 
futuramente este assunto poderá ser 
reestudado.

Durante mais de quatro meses, a Comissão 
Paritária (SINDIFERRO x CMB) estudaram as 
escalas de trabalho dos Operadores de Trem e 
dos Agentes Atendimento Segurança, e, no dia 
07 de dezembro de 2017, os membros se 
reuniram para fechamento do trabalho. Abaixo 
a Ata de Reunião explicitando o que foi 
discutido e validado.

1.Escala Operadores de Trem. 2x2-2x3-3x2 
– 12 horas.

Ficou firmado que em 16 de Janeiro de 2018 
faremos a mudança da escala de parte dos 
Operadores de Trem em fase experimental. A 
Companhia do Metrô da Bahia fará o 
acompanhamento de como funcionará a 
escala, observando e comparando todos os 
indicadores. O efetivo dos Operadores de Trem 
ficará, aproximadamente, da seguinte forma: 

Ø 40% do efetivo cumprirá a escala 2x2-
2x3-3x2; 

Ø 35% do efetivo fica na escala 5x2 
(segunda a sexta); 
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ACESSE O NOVO SITE: www.sindiferro.org.br

MESA PERMANENTE DE NEGOCIAÇÃO

Dir. para esq.: Luis Cláudio, Valtenci Miranda (Assessor Dep. Luis Couto), 
Paulino Moura, Jerônimo Miranda (FITF/CNTTL/CUT), Sílvio Vinhal (GECOF/ANTT), 
Sérgio Alves  (Assessor DG/ANTT), Leandro Fraga (GECOF/ANTT) e José Cleófas 

Dir. para a Esq.: Gilsemar Aymberê, Gilson Raimundo, Paulino Moura, Rafael Bastos, Cristiane Adad,
Ana Paula, Antonio Carlos, Mario Vasques, George Santino e Flávio Rosa. 
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