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INFORMATIVO DO SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS DA BAHIA E SERGIPE FILIADO A FITF/CNTTL/CUT ANO XXXI Nº 810/MAR/2022

CCR METRÔ BAHIA APRESENTA PROPOSTA DE
10,25% DE REAJUSTE AOS TRABALHADORES

Esq. para dir.: Milton Ferreira, Cloves Gomes, Paulino Moura e Gilsemar Aymberê (SINDIFERRO);
Edmilson Pinheiro, Ricardo Neves, Noel Moreira e Caroline Sobral (CCR Metrô Bahia)

A

s negociaçõ es para celebraçã o do Acordo Coletivo
de Trabalho (ACT) 2022/2023 dos empregados
(as) da CCR Metrô Bahia chegam ao im, com
apresentaçã o da proposta inal das clá usulas
econô micas. O ACT abrangerá o perıo
́ do de 1º de março
de 2022 a 28 de fevereiro de 2023.
Foram 6 rodadas de debates da pauta de reivindicaçõ es
dos trabalhadores, as duas ú ltimas ocorridas em 22 e
23/03/22, ambas de forma presencial. A bancada dos
trabalhadores foi representada pelos diretores Cloves
Gomes, Milton Ferreira, Gilsemar Aymberê , Manoel
Cunha e Paulino Moura; pela concessioná ria estiveram
Caroline Sobral – Jurıd
́ ico, Edmilson Pinheiro e Noel
Moreira – Relaçõ es Sindicais e Ricardo Neves – GAF
Metrô Bahia.
O SINDIFERRO, mais uma vez, dedicou todo o esforço
para construir uma proposta que viesse atender os
Metroviários. As di iculdades, diante de tempos
pandê micos, acabam afetando os interesses do capital,
que por consequê ncia, acaba sobrando para a classe
trabalhadora, a mais prejudicada. Em um panorama que
o desemprego continua alto, as condiçõ es de trabalho
preconizadas e os direitos a todo momento sendo
retirados e outros ameaçados, ainda assim, conseguimos

convencer a empresa da necessidade de valorizaçã o da
sua valiosa mã o de obra, responsá vel por manter o
sistema metroviá rio em pleno funcionamento. Nã o
podemos esquecer també m da reduçã o no nú mero de
passageiros. Com a vacinaçã o da populaçã o e diminuiçã o
dos nú meros de casos e mortes, breve poderemos
retomar à normalidade.
Podemos dizer, sem medo de errar, que a proposta
econô mica apresentada a seguir aos Metroviá rios foi
razoá vel, diante de tudo que já citamos anteriormente.
OS METROVIÁRIOS DECIDEM SOBRE
A PROPOSTA FINAL
Estaremos fazendo Assembleias Gerais Extraordiná rias,
virtualmente, no perıo
́ do de 07 a 14/04/22, cujo link
de votaçã o será encaminhado oportunamente para os emails de todos os trabalhadores e trabalhadoras, para
que nesses dias todos possam se manifestar a favor ou
contra a proposta inal do Acordo Coletivo.
CAMPANHA DE SINDICALIZAÇÃO/FILIAÇÃO
Nesse mesmo link, estaremos desenvolvendo a Campanha
de Sindicalização para toda a categoria e, esperamos que
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haja uma fortıśsima adesã o, fundamental para a sustentaçã o
inanceira e polıt́ica do SINDIFERRO. O Sindicato sã o você s,
homens e mulheres, que sindicalizados compreendem a
importâ ncia da existê ncia de um organismo de defesa dos
interesses dos Metroviá rios. Nessa campanha, apresentamos
o que conseguimos: a) manter todas as clá usulas do acordo
em vigor; b) As propostas econô micas de reajuste dos
salá rios; c) Reajustes de todas os benefıćios inanceiros com
os mesmos ın
́ dice de reajustes dos salá rios; d) Conquistas e
acré scimos de outras clá usulas sociais també m importantes
para a categoria, como por exemplo, Cartã o de Cesta de Natal,
Exames Perió dicos, Registro de Ponto, Licença Casamento,
Licença Funeral , Estabilidade no Retorno das Fé rias ,
Comunicaçã o de Acidente do Trabalho, Trabalho em Dias de
Folga e Feriados.
As vantagens de sindicalizaçã o alé m dessas acima citadas,
temos ainda a oferecer, em breve, a Colô nia de Fé rias que está
em construçã o, em Imbassaı́, no Litoral Norte da Bahia;
atendimento especializado com Advogado Trabalhista e
Previdenciá rio; breve estaremos fazendo um convê nio com
Escritó rio Advocacia Criminal.
Os Metroviários, sabedores que, quando apoia o Sindicato,
apoia todos os direitos que foram conquistados até aqui.
Assim, sindicalize e fortaleça o ú nico que te defende: o
SINDIFERRO.

TAXA NEGOCIAL
A aprovaçã o da Taxa Negocial, que fará parte també m
do Link, é uma contribuiçã o espontâ nea que solicitamos
em todas as campanhas salariais, para cobrir as despesas
de transporte, alimentaçã o e hospedagem dos diretores
que se deslocam do interior, jornalı́ s ticas/grá ica
(boletins), publicaçã o de editais, comunicaçã o nas redes
sociai, dentre outras.
A Taxa Negocial é de R$ 20,00 (vinte reais) em parcela
ú nica. Contamos, mais uma vez, com sua disposiçã o em
ajudar a sua entidade sindical, que está sempre do seu
lado.
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA ECONÔMICA
▲ Reajuste dos salários em duas etapas, com
impacto nos Salários e Bene ícios de 10,25%, sendo:
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e VA-VR praticados em 28/02/2022, bem como todas
as demais Cláusulas Econômicas;
▲ Reajuste de 5% em 01/09/2022, sobre os Salários
e VA-VR praticados em 31/08/2022, bem como todas
as demais Cláusulas Econômicas;
▲ Aumento de 50% no valor do Cartão de Cesta de
Natal de R$ 100,00 para R$ 150,00, com inclusão de
nova Cláusula no Acordo Coletivo.
PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE REAJUSTES DE
SALÁRIOS E VA-VR

15/04/22 – Assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho
2022/2023, por meio eletrô nico, via DOCUSIGN.
15/04/22 – Passar o Acordo Coletivo de Trabalho
2022/2023, assinado para a Equipe de Folha de
Pagamento processar os pagamentos, sendo:
Diferenças do reajuste nos Salários retroativas a
01/03/2022, será lançada no dia 15/04/2022 na
folha de pagamento da competê ncia abril de 2022,
que será paga no dia 02/05/2022;
Diferenças do reajuste no VA/VR retroativas a
01/03/2022, será creditada no cartã o no dia
10/05/2022.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O S I N D I C AT O D O S T R A B A L H A D O R E S E M
EMPRESAS DE TRANSPORTES FERROVIÁRIO E
METROVIÁRIO DOS ESTADOS DA BAHIA E SERGIPE
- SINDIFERRO, com sede a Rua do Imperador, 353,
Mares, Salvador/BA, mediante Artigos 28º, 80º e 81º, e
conforme o previsto no artigo 611 e seguintes da CLT
convoca toda a categoria Metroviária para participar das
Assembleias Gerais Extraordinárias, a serem
realizadas no período de 07 a 14 de abril de 2022, de
forma virtual, através de plataforma, com início do
processo de votação às 00:00 hora do dia 07/04/22 e
término às 24:00 horas do dia 14/04/22, em virtude da
COVID-19, para apreciação e deliberação da seguinte
ordem do dia: 1. Proposta ﬁnal da CCR METRÔ BAHIA
para celebração ou não do Acordo Coletivo de
Trabalho 2022/2023; 2. Adesão de novos associados
ao SINDIFERRO com mensalidade de R$ 20,00; 3.
Aprovação do pagamento da Taxa Negocial de R$
20,00, em PARCELA ÚNICA, para cobrir as despesas
com a negociação do ACT 2022/2023.

▲ Abono em parcela única de R$ 1.000,00, a ser pago
em 02/05/2022;

Salvador, 23 de março de 2022

▲ Reajuste de 5% em 01/03/2022, sobre os Salários

PAULINO RODRIGUES DE MOURA
COORDENADOR GERAL
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