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 Campanha Salarial 21/22 dos Metroviários da 

ACCR Metrô Bahia chega ao fim, depois do 

resul tado f inal  das Assembleias  Gerais 

Extraordinárias, realizadas no período de 18 a 24 de maio de 

2021, por meio virtual, em virtude da pandemia da COVID-

19. 
A participação de  trabalhadores (as) na votação da 1.052
proposta, com  de aprovação da proposta apresentada 95,5%
(correspondente a  votos), e, com  de votos 1.005 87,7%
contra a greve (referente a  votos), reflete o bom combate 923
feito pela categoria, que se mostrou efetiva sobre as tratativas 
do processo negocial.

Esses números vieram após a última proposta, discutida 
através da Mediação do Tribunal Regional do Trabalho da 
5º Região, com a Relatora  e Presidente do TRT, 
Desembargadora Dalila Nascimento Andrade, e, a Juíza do 
Trabalho, Karine Andrade Britto Oliveira, do Juízo de 
Conciliação da 2ª Instância, que procedeu as audiências. 

Para não esquecer, este ano as negociações começaram, por 
parte da empresa, de forma completamente diferente das já 
realizadas em anos anteriores, causando um mal-estar e 
dificultando o diálogo com a entidade sindical. O que 
culminou numa proposta ridícula, que foi rejeitada de 
imediato pelos trabalhadores, inclusive aprovando a greve.
O passo patronal seguinte foi fazer uma consulta aos 
trabalhadores, apresentando alternativas à proposta 
rejeitada, que resultou com a maior quantidade de votos no 
pacote 1, segundo a companhia.
A direção do SINDIFERRO, que sempre honra a palavra e 
respeita a decisão dos Metroviários, assim, solicitou 

EM VOTAÇÃO VIRTUAL, METROVIÁRIOS APROVAM 
PROPOSTA DE MEDIAÇÃO NO TRT5
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mediação junto ao Ministério Público do Trabalho da 5ª 
Região, que tornou o nº 000649.2021.05.000/6, tendo como 
Titular de Ofício, a Procuradora Drª Rita de Cassia dos 
Santos Souza Mantovaneli. Na oportunidade, a empresa se 
manifestou dizendo não ter interesse na mediação, razão do 
arquivamento do procedimento em 26/04/21.
Restou cumprir  o  que hav ia  s ido decidido.  O 
SINDIFERRO, então, pediu mediação junto a Justiça do 
Trabalho, no Tribuna Regional do Trabalho, fazendo com 
que a empresa aceitasse e depois desencadeasse numa 
proposta que foi aprovada pela maioria esmagadora dos 
empregados. 
Feito esse histórico pequeno, mas, de profunda reflexão 
para a compreensão de como agem os patrões, serve de lição 
para a classe trabalhadora se apoiar ainda mais com o seu 
Sindicato, que é classista, autônomo, combativo, de base e 
democrático. 
Os Metroviários deram uma demonstração de perfeita 
sintonia com a direção do SINDIFERRO. Um avanço na 
consciência de classe, tão necessária para o enfrentamento 
dos que exploram a sua mão de obra e oferece condições de 
trabalho mínimas.
A luta será permanente enquanto houver capitalismo e 
patrões tentando endurecer o jogo para retirar conquistas e 
conceder as migalhas que sobram. 
Com o resultado da maioria absoluta aprovando a proposta, 
o SINDIFERRO comunicou a empresa, através da Carta nº 
085/CG/SINDIFERRO/21, de 25/05/21, e agendou para o 
mesmo dia a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho 
2021/2022 dos Metroviários e Metroviárias da CCR Metrô 
Bahia. Com a assinatura do novo instrumento coletivo de 
trabalho, as partes peticionarão para o Tribunal Regional do 
Trabalho, apensando o referido documento para a devida 
homologação.
A partir daí, a empresa tem 5 (cinco) dias para atualizações e 
pagamentos das parcelas atrasadas aos empregados.
O SINDIFERRO estará enviando, por e-mail, a todos os 
trabalhadores (as), o ACT 2021/2022, bem como o boletim 
Unidade Ferroviária, nº 793/MAIO/2021. 

CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO
NÃO HÁ TEMPO A PERDER

Convocamos os Metroviários e as Metroviárias para fazerem 
uma reflexão nesse instante em que estamos encerrando a 
Campanha Salarial 21/22 com a Companhia CCR Metrô 
Bahia.
Observem quão é indispensável  a  presença do 
SINDIFERRO em negociações, não só de Acordo Coletivo 
de Trabalho, mas, no encaminhamento das demandas da 
categoria.
É preciso despertar para a dura realidade da vida laboral, 
sobe pena de estar submetido as mais cruéis e infames 
atividades impostas pelos patrões sem reclamar. 
O Sindicato é cada um de vocês. Nessa compreensão, 
podemos construir um instrumento de luta e defesa da 
categoria tão necessária no passado, presente e futuro. 
Devemos dedicar ao entendimento da importância de ter 
uma organização sindical forte e respeitada. Mas para isso 
acontecer, cada Metroviário e Metroviária deve se filiar ao 
SINDIFERRO, dando sua modesta e justa contribuição, 
porém, extremamente importante para a representação de 
interesses coletivos mais próximos ao mundo do trabalho. 
Realizar sempre o exercício da reflexão crítica, o ajudará, de 
forma mais rápida, a entender esta organização da classe 
trabalhadora para o enfrentamento aos detentores do poder 
econômico.

O mundo do trabalho tem sido substancial para alcançar a 
felicidade social, além de outros importantes necessidades, 
como por exemplo, a incessante luta pela sobrevivência. Nos 
ensina Karl Max, sobre a célebre distinção entre o “pior 
arquiteto e a melhor abelha”. O primeiro concebe 
previamente o trabalho que vai realizar, enquanto a abelha 
labora instit ivamente. Uma citação de profunda 
interpretação da história humana, quer dizer, sem o 
trabalho, a vida do dia a dia não se reproduziria.
Metroviários e Metroviárias, mais uma vez, pedimos licença 
para encaminhar nosso pedido de sindicalização por e-mail, 
e, de forma tranquila, possa analisar e decidir, 
democraticamente, a sua sindicalização. Esperamos que 
tenhamos em breve um número expressivo de trabalhadores 
e trabalhadoras para que possamos avançar, ainda mais, na 
trincheira de luta e resistência. Que Deus dê a direção do 
SINDIFERRO sabedoria e paciência revolucionária para 
defender essa categoria essencial à sociedade na condução 

de milhares de pessoas cotidianamente. À luta, sempre!


