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os dias 18 e 19 de fevereiro de 2020, na 

Ns e d e  d a  e m p r e s a ,  C C R  e 
SINDIFERRO deram início a mais uma 

campanha salarial para discussão das 
reivindicações que foram aprovadas em 
assembleias gerais ordinárias no mês de 
dezembro/2019, e, protocolizadas através da 
Carta nº 179/CG/SINDIFERRO/19, datada de 
10/12/19, dirigida ao Diretor Presidente, 
Rodolfo Gonzalez. 
A direção do SINDIFERRO, confiante na 
categoria, que a cada ano de negociação 
aumenta o nível de consciência política, 
compreende a real necessidade de fortalecer 
sua entidade sindical que o representa 
legitimamente, sobretudo, durante o processo 
negocial, que estão sendo discutidas questões 
de seu interesse, como por exemplo, Reajuste 
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Salarial, Tíquete Alimentação/Refeição, Plano 
de Saúde e Odontológico, Auxílio-Creche, 
Aux í l i o  pa ra  F i l ho  com Defic iênc ia , 
Programação de Participação nos Lucros ou
Resu l t ados ,  L i cenças  Ma te rn idade /  
/Amamentação/Acompanhamento, Auxílios 
Farmácia/Educação/Material Escolar, Jornada 
de Trabalho, dentre outras cláusulas tão 
importantes quanto. Todas essas conquistas, 
para que os metroviár ios possam se 
beneficiar, depende exclusivamente da 
participação do SINDIFERRO em fazer a 
defesa e no final quem decide é a soberana 
c a t e g o r i a .  A s s i m ,  s e  p o d e  a fi r m a r, 
categoricamente, que trabalhador politizado é 
trabalhador sindicalizado. 
O momento atual da política nacional exige 
que o trabalhador tome uma posição firme, 
ousada e corajosa, no sentido de ir de encontro 

NOVO DESAFIO PARA OS METROVIÁRIOS: SUPERAR AS DESIGUALDADES DENTRO DA COMPANHIA

Campanha Salarial 
CCR Metrô Bahia 2019/2020

SINDIFERRO e CCR Metrô Bahia durante a 1ª Rodada de Negociações



Unidade    Ferroviária2

Da esq. para dir.: Pedro Lima, João Matos, 
Antonio Eduardo e Manoel Cunha

com as  p ropos tas  que  es tão  sendo 
encaminhadas pelo Governo Federal para o 
par lamento,  que at inge em cheio as 
conquistas e direitos históricos da classe 
trabalhadora. O SINDIFERRO acompanha a 
pari passu as movimentações na Câmara dos 
Deputados e Senado Federal. São 55 
medidas, até aqui, gestadas no governo 
Bolsonaro contra a organização sindical e o 
povo brasileiro. Desta forma, no limite da 
razoabilidade, não tem como defender um 
governo que está a serviço dos patrões e do 
capital internacional. 

QUESTIONAMENTOS E POSIÇÕES DO 
SINDIFERRO ANTES DO DEBATE DA PAUTA DE 

REIVINDICAÇÕES

O SINDIFERRO fez registrar em Ata os seguintes 
questionamentos considerados de suma importância 
para o desenrolar das negociações:

1. A representação dos empregados (as) com 
carteira assinada com a CCR Metrô Bahia seja 
em definitivo da entidade sindical legítima 
representante;

2. Resultado do inquérito envolvendo empregado 
da Companhia em suposto crime de racismo, 
ocorrido em 25 de janeiro de 2020;

3. Prorrogação do Acordo Coletivo de Trabalho 
2019/2020 até que um novo instrumento 
normativo de trabalho seja assinado; 

4. Garantia da data-base 1º de março;

5. Esclarecimento em relação à despesa e receita 
mensal da empresa, e quantitativo de 
empregados;

6. Apresentação de um balanço sobre o resultado 
da comissão paritária que tratou da escala de 
trabalho;

7. Suspensão das demissões enquanto estiver 
em discussão a pauta de reivindicações.

A empresa deu as seguintes respostas: No item 1 - 
disse ser um ponto sensível que será analisado; 2 – 
está dando todo apoio ao empregado em todas as 
instâncias (jurídica, atendimento e psicológica); 3  e 4 
– houve acordo na prorrogação do acordo coletivo 
2019/2020 até que um novo instrumento seja 
estabelecido, sendo que caso a negociação coletiva 
reste infrutífera, as partes concordam em transformar 
esta ata em relatório final para efeitos de medidas 
judiciais de comum acordo. Entretanto, qualquer 
negociação que será efetivada terá efeito retroativo à 
data-base, ou seja, à 01/03/2020; 5 – Foi esclarecido 
pela empresa acerca dos balanços que são divulgados 
e do conhecimento público; 6 – Apresentará os dados 
na próxima rodada; 7 – Esclareceu que não há lista de 
demissão, nem pretende levar adiante demissões 
nesse período. Entretanto entende importante em 
situações pontuais exercer a sua capacidade de 
gestão. 

DISCUSSÃO DA PAUTA 

Tendo acordo quanto à metodologia de discussão da 
pauta de reivindicações 2020/2021, que foi feita 
cláusula a cláusula, isto é, seguindo a ordem 
crescente, o SINDIFERRO tem os seguintes 
resultados: 

A. Cláusulas Acordadas – 4ª Pagamento 
Calendário; 11ª Vale- Transporte; 12ª 
Transpor te  No tu rno ;  16ª  L i cença 
Maternidade; 17ª Licença Amamentação; 
18ª Licença Acompanhamento; 20ª Plano 
de Previdência Privada Complementar;

B. Cláusulas Pendentes – 1ª Piso Salarial; 
2ª Reajuste Salarial; 3ª Aumento Real; 5ª 
Adicional Noturno; 6ª Adicional de
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 Periculosidade; 7ª Adicional de Insalubridade; 
8ª Adicional de Motorista; 9ª Gratificação 
por Tempo de Serviço; 10ª Cartão 
Refeição/Cartão/Alimentação; 13ª Auxílio-
Creche; 14ª Auxílio-Materno Infantil; 15ª 
Auxílio para Filho com Deficiência; 19ª 
Complementação do Auxílio-Doença; 21ª 
Seguro de Vida em Grupo; 22ª Plano de 
Saúde e Odontológico. 

A 2ª Rodada de Negociações ficou acordada 
para ocorrer nos dias 10 e 11 de março, em 
Salvador.

SINDIFERRO FAZ CAMPANHA DE 
SINDICALIZAÇÃO E PRESTA CONTAS DA 

1ª RODADA DE NEGOCIAÇÕES

Nos dias 04 (quarta-feira) e 05 (quinta-feira) de 
março de 2020, duas equipes com cinco 
diretores (cada) estarão em todos os setores 
da empresa para ouvir a categoria e fazer a 
sindicalização. 
O SINDIFERRO acredita e espera que a 
grande maioria entenda que sindicato forte é 
trabalhador sindicalizado. Trabalhador que 
não deseja contribuir com a instituição que lhe 
defende, reconhece, de forma indireta, que a 
CCR Metrô Bahia é uma maravilha para se 
trabalhar, assim, não tem nada para reclamar. 
E sabido que os acionistas – que representa o 
capital - dessa empresa e todas do mundo 
inteiro capitalistas não têm misericórdia, não 
chora, não tem filhos, não tem saudades, aliás, 
não tem nenhum sentimento humano. Todo o 
seu empenho é explorar a mão de obra, 
pagando salário abaixo do mercado e 
concedendo péssimas condições de trabalho, 
tudo em nome do LUCRO. 
Compreender a filosofia dos donos do dinheiro 
facilitará a luta da classe trabalhadora por 
melhores dias e uma vida com dignidade. 
A CCR Metrô Bahia não pertence a qualquer 
grupo econômico, pelo contrário, é uma 
empresa que tem condição absoluta de 
conceder um salário a altura do próprio grupo. 
Compare qual o salário dos trabalhadores que 
laboram nos trens de São Paulo sob a 
concessão da CCR. Aqui, as desigualdades 
continuam reinando com toda a força. Chegou 
a hora dos metroviários tomarem uma decisão 
de lutar para superar tamanho desrespeito. 
O SINDIFERRO também entende, que não é 
uma tarefa fácil, considerando que existe um 
grande número de trabalhadores na condição 
de primeiro emprego. O medo bate à porta pelo 
desconhecimento do que é um sindicato. Na 

cabeça de alguns, sindicalizar, em outras 
palavras, é fortalecer a instituição legalmente 
constituída, e o patrão pode entender que está 
contra a empresa. Ledo engano. Os grandes 
grupos econômicos entendem a real 
importância em ter um sindicato forte para 
manter os trabalhadores organizados. 
Lembre-se: você recebe um salário no final do 
mês porque vendeu sua mão de obra, 
inclusive, barata. Fazendo uma análise 
simplória, então podemos afirmar, sem medo 
de errar, que “o salário é meu e eu faço o que 
bem entender”, inclusive, tirar R$ 20,00 (vinte 
reais), para ajudar a entidade sindical a fazer a 
luta em prol de todos e todas da CCR Metrô 
Bahia. É simples assim.
O SINDIFERRO convive há mais de 4 (quatro) 
anos fazendo um esforço extraordinário para 
que a categoria conheça a necessidade de ter 
um s ind ica to  que a  represente  com 
combatividade e autenticidade. Os primeiros 
anos foram de plena confusão, porque o 
capital introduziu uma entidade de nível 
superior para representar parte da categoria. 
Superada a confusão, é preciso avançar para 
que não haja perda de direitos e conquistas, 
elevando de forma concreta o nível de 
pensamento crítico. 

A hora chegou! Não há mais tempo para 
esperar. Para reforçar esse entendimento, o 
poeta Geraldo Vandré revela através da 
música que ficou na história do Brasil como um 
hino da classe trabalhadora: “ . . .  Há 
soldados armados, Amados ou não, 
Quase todos perdidos, De armas na 
mão. Nos quartéis lhes ensinam, Uma 
antiga lição, De morrer pela pátria, 
E viver sem razão. Vem, vamos 
embora, Que esperar não é saber, 
Quem sabe faz a hora, Não espera 
acontecer...”. 

Há também, exemplo significativo da luta da 
classe trabalhadora universalmente, como o 
Hino da Internacional: “... Senhores, patrões, 
chefes supremos. 

Nada esperamos de nenhum! Sejamos nós 
que conquistemos A terra mãe livre comum! 
P a r a  n ã o  t e r  p r o t e s t o s  v ã o s
Para sair desse antro estreito. Façamos nós 
por nossas mãos. Tudo o que a nós nos diz 
respeito! Bem unido façamos, Nesta luta 
final. Um terra sem amos, A internacional.
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Tiragem:2000

0 8  d e  m a r ç o  é  c o m e m o r a d o  o  D i a 
Internacional da Mulher. É evidente que os 
homens também comemoram, mandam flores 
e rasgam elogios. Como esse ano, a 
importante data desembarcará em um 
domingo, será fácil levar a mãe, filha, 
namorada ou esposa para almoçar fora ou 
fazer outro tipo de lazer. Mas, aí vai uma 
pergunta: Será que no restante do ano será no 
mínimo sol idár io em outras tarefas? 
Incentivará o sexo oposto na ascensão social e 
profissional?
Hoje em dia, elas ocupam postos nos tribunais 
superiores, nos ministérios, no topo de 
grandes empresas, em organizações de 
pesquisa de tecnologia de ponta. Pilotam 
jatos, trens, comandam tropas e até perfuram 
poços de petróleo.
As mulheres de todo o mundo esperam 
bastante para que sejam respeitadas como 
seres humanos, que apesar de fisicamente 
mais fracas (com algumas exceções), têm um 
papel tão importante quanto ao homem na 
evolução do mundo. Por isso, nunca será 
objeto, escrava e nem terá patente registrada 
como propriedade do homem.

É certo que se reconheça o dia 08 de março 
como o Dia Internacional da Mulher, mas que 
essas guerreiras sejam por todos os dias 
respeitadas, amadas e veneradas. 
Uma singela homenagem do SINDIFERRO a 
todas  as  fe r rov iá r i as ,  me t rov iá r i as , 
aposentadas e pensionistas.
Avante, sexo forte!

HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Mulheres da chapa: Diretoras do SINDIFERRO, Lorena Lira e Verenízia Miranda assinam a Ata de Posse durante o 6º Congresso do SINDIFERRO 


