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Esq. para dir. Luis Cláudio, Gílson Correia, Paulino Moura, Luiz Balthazar,
                      Manoel Cunha, Matheus Moura e Antonio Eduardo.

JULGAMENTO DO DISSÍDIO COLETIVO DA CTS 

É FAVORÁVEL AOS TRABALHADORES

A direção do SINDIFERRO com 
uma categoria mobil izada e 
consciente do seu papel dá mais um 
passo importante na recuperação 
das perdas acumuladas.  O 
movimento paredista de 2011 
obrigou a CTS – Companhia de 
Transporte de Salvador a ajuizar 
,conjuntamente com a entidade 
sindical Dissídio Coletivo de 
Natureza Econômica, para que a 
justiça estabeleça os índices de 
reajustes dos salários e das 
cláusulas econômicas, referentes 
aos Acordos Coletivos de Trabalho 
de 2009/2010 e 2010/2011.
O  p r e j u í z o  s o f r i d o  p e l o s  
trabalhadores (as) quando da 
transferência da CBTU para a CTS 
em novembro de 2005, tem sido ao 
longo desses anos um calvário, 
porém, nunca desistimos de lutar e 
todas as ações possíveis foram 
tocadas para rever o tremendo 
equívoco cometido por um governo 
e l e i t o  c o m  o s  v o t o s  d o s  
trabalhadores. Há uma revolta ainda 
no seio da categoria, extremamente 
justificável, mas, há também um 
r e c o n h e c i m e n t o  d e  q u e  o  
S I N D I F E R R O  u t i l i z o u  d o s  
instrumentos de luta disponíveis 
para devolver a dignidade aos 
trabalhadores (as) da CTS. 

A Justiça do Trabalho ao estabelecer os 
índices de reajustes no exercício do Poder 
Normativo, conforme consta no Acórdão do 
DC nº 0000886-53.2011.5.05.000, diz 
textualmente: “...ignorar a inequívoca 
perda de poder aquisitivo do salário 
percebido pelos trabalhadores, no caso 
sob julgamento, da CTS – Companhia de 
Transporte de Salvador, desde maio de 
2007. De modo que o indeferimento dos 
reajustes ora postulados, importaria em 
violação direta ao § 1º do art. 12 da Lei nº 
10.192/2001, porquanto negaria “a justa 
composição do conflito de interesse das 
partes”, a que se refere o dispositivo 
l ega l  c i t ado .  Ass im,  de fe re -se  
parcialmente a pretensão do Sindicato 
quanto ao índice de reajuste, no limite 
necessário à recomposição do poder 
aquisitivo dos trabalhadores envolvidos 
no presente dissídio”. (grifo nosso). 

E os termos da decisão os seguintes: 
“JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, o 
presente Dissídio Coletivo para 
assegurar a necessária recomposição do 
poder aquisitivo dos trabalhadores da 
CTS, fixando reajuste de 10,03% para o 
período de 01/05/2009 a 30/04/2010, para 
efeito de cláusulas econômicas e tabelas 
salariais, compensando em relação a 

estas o reajuste  concedido 
espontaneamente  de 5%, e, com 
vigência a partir de 01/05/2009; para 
o período de 01/05/2010 a 30/04/2011, 
reajuste de 4,25% sobre todas as 
cláusulas econômicas, inclusive a 
salarial, retroativo à data-base de 
01/05/2010". 

Sem sombra de dúvida, uma decisão 
que favorece aos trabalhadores no 
sentido de recompor o poder 
aquisitivo, visto que, amargavam 
uma defasagem salarial de dois 
períodos.   

A DECISÃO

PLANO DE CARGOS 

E SALÁRIOS 
Ficou acordado, durante o 
processo negocial deste ano, que 
a  C T S  s e  c o m p r o m e t e u  
juntamente com o SINDIFERRO 
apresentar um Plano de Cargos e 
Salários para ser apresentado ao 
Prefeito Municipal de Salvador. 
Na reunião do dia 11/09/12, ficou 
acordado que as partes se 
reunirão para composição de um 
Grupo de Trabalho – GT, visando 
à elaboração do PCS da CTS, 
definindo a data da 1ª reunião 
para o dia 26/09/12, às 09h30min.

Mas uma tarefa está posta para 
que unidos possamos vencer 
mais uma batalha, buscando 
sempre recuperar as perdas 
acumuladas, pela trágica decisão 
governamental de transferir o 
sistema para o município. 
Temos tudo para conquistar esse 
direito, que atenderá o pleito dos 
trabalhadores e preparar a 
companhia para os desafios 
futuros com a chegada do Metrô, 
basta que estejamos todos 
unidos. 
Vamos embarcar nesse trem que 
será a redenção da categoria.  
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Não é demais alertar que, a boataria que se espalha dentro 
do setor de trabalho causa estragos na categoria e na 
relação Capital x Trabalho, prejudicando, inclusive, as 
ações do SINDIFERRO para conquistar os direitos e 
reivindicações. É preciso dar um basta em definitivo, 
identificando que são esses portadores da discórdia que 
apostam na divisão, os quais são conhecidos como 
“pelegos”, que estão, em tese, a serviço do patrão. 
Em seus escritos Leon Trotsky afirma que para a existência 
de sindicatos que sejam instrumentos para a luta de classe 
são condições essenciais: a defesa da democracia, da 
unidade e da independência da classe trabalhadora diante 
da burguesia. Assim, atua o SINDIFERRO desde a sua 
existência.
A direção da CTS quando concordou em ajuizar o dissídio 
coletivo em petição comum com o SINDIFERRO, também, 
deixou bem claro, que acataria qualquer decisão daquela 
corte, isto é, pagaria sem haver a necessidade de 
protelação.
No processo negocial 2012/2013 deste ano, exatamente na 
7ª rodada de negociações coletivas com a CTS, os 
representantes da companhia consignaram em ATA o 

seguinte: “Termo de Compromisso. A CTS se 
compromete a cumprir integralmente a decisão 
judicial  do Dissídio Colet ivo nº 0000886-
53.2011.5.05.0000, tramitando no TRT da 5ª Região”. 
Não há que se falar em outra coisa, senão o dia do 
pagamento.  
Para materializar a preocupação da entidade sindical, em 
ver logo, mais uma demanda resolvida, em reunião no dia 
11/09/12, às 09:30 horas, na Estação Ferroviária da 
Calçada, com o Diretor de Administração e Finanças, Luiz 
Balthazar e Matheus Moura, Chefe do Jurídico foi 
esclarecida toda a boataria, e na oportunidade, o 
SINDIFERRO apresentou a forma de cálculos para 
encontrar os valores dos atrasados dos salários e tíquetes 
alimentações. 
Na oportunidade, relembramos o compromisso assumido 
e a empresa informou que está aguardando a publicação 
do Acórdão para análise do seu conteúdo e deliberação da 
presidência, procedimento normal quando se trata de uma 
empresa pública. Estamos também, aguardando que a 
presidência da CTS nos convide para decidirmos os 
encaminhamentos finais para o pagamento.

Os Diretores do SINDIFERRO Paulino Moura, Gilson 
Correia, Luis Cláudio, Manoel Cunha e Antonio Eduardo 
reuniram-se com os representantes da CTS Srs. Luiz 
Balthazar, Diretor de Administração e Finanças e Matheus 
Moura, Chefe do Jurídico, para discutirem sobre o conteúdo 
da Carta nº 178/CG/SINDIFERRO/12, datada de 04/08/12, 
sobre várias demandas da categoria, entre elas, o 
descumprimento de cláusulas do Acordo Coletivo de 
Trabalho 2012/2013.
Destacamos as seguintes: a) Cláusula 36ª – Direito de 
Recusa. A CTS solicitou o prazo de 15 dias (até 26/09/12) 
para apresentar o formulário; b) Cláusula 44ª – Troca de 
Escala. A Companhia pede que até o dia 26/09/12 
apresentará o instrumento de formalização das trocas; c) 
Cláusulas 51ª – Uniformes e 60ª – Equipamento de 
Proteção Individual. A CTS informa que os Uniformes e 
EPI foram adquiridos e distribuídos, e, existem em estoques; 
d) Cláusula 62ª – Plantão Ambulatorial. A empresa disse 
que no seu quadro de empregados possui uma Médica que 
presta o atendimento inicial de segunda a sexta-feira, no 
horário das 13h30min às 17h30min e solicitou a área de RH 
para verif icar as exigências legais da Norma 
Regulamentadora. Prazo até 26/09/12 para apresentar 
resposta. O SINDIFERRO reivindica a permanência de uma 
ambulância da SAMU no pátio de estacionamento da 
calçada para atender alguma ocorrência; e) Cláusula 63ª – 
Saúde, Segurança e Meio Ambiente. A CTS informa que 
no primeiro momento implantará parcerias da CIPA com o 
SUS para a realização de campanhas de prevenção sobre 
medicina laboral para atender o parágrafo 3º da cláusula. O 
SINDIFERRO reivindica que a CTS busque a realizar 
convênios ou acordo de cooperação com as instituições 
SESI, SESC, SENAI e SESEF; f) Folha de Pagamento. O 
SINDIFERRO exige a regularização do sistema 
informatizado. Pela Companhia foi dito que recuperou o HD, 
e que o retroativo a ser impresso para RH (terceirizado) e 
posteriormente disponibilizado para todos os interessados, 
solicitando o prazo até 26/09/12 para conclusão do serviço 

por parte da terceirizada; g) Resultado do Inquérito de 
Roubo de Trilhos. A CTS informou que o inquérito ainda 
não foi concluído; está sob a presidência do Diretor de 
Operação e Manutenção, Hidelson Menezes e que será 
transmitido ao SINDIFERRO o documento conclusivo; h) 
Projeto IFBA com parceria SINDIFERRO/CTS/FCA. 
Pela empresa foi dito que será assegurado junto ao 
IFBA–Instituto Federal da Bahia a celebração do convênio 
que atenda 1/3 (um terço) do proposto; i) Convênio com a 
CEF para transação bancária (empréstimo 
consignado). A empresa dará uma resposta no dia 
26/09/12; i) Material Rodante – As composições E111-
102, 105-113. Tráfego por Linha Contrária. TUEs 
Reformadas Toshiba (Amarelos). A CTS disse que 
dentro de 90 dias as TUEs Toshiba entrarão em 
funcionamento; as ACFs irão para a recuperação para 
tanto a empresa está desenvolvendo gestão junto a 
CPTM–Companhia Paulista de Transporte Metropolitano 
para obtenção de peças de reposição. O trecho Periperi 
(DXE) a Almeida Brandão (DAB) será resolvido com a 
chegada de contêiner para dar as condições de manobra. 
Prazo até o dia 26/09/12; A firma GK está adotando a 
metodologia específica para adaptação das TUEs; j) Via 
Permanente. Via fora de gabarito está restrito ao Km 
6+800 e que a solução definitiva passa pela contratação de 
empresa especializada em serviço de via permanente e a 
licitação é prioridade da gestão empresarial. A CTS 
informa ainda que estão sendo executado o serviço de 
drenagem ininterrupto na via e capina mecânica, bem 
como, o nivelamento aos sábados e domingos em serviços 
extras; k) Ponte São João. A CTS informa que a 
passagem é restrita a trem de serviço mediante 
autorização escrita. O SINDIFERRO esclarece que a 
ponte está sendo usada de “trampolim” para mergulhos, 
pescarias sobre o lastro metálico, provocando oxidação e 
sem vigilância nas cabeceiras. A empresa disse que irá 
apurar o fato e tomar as devidas providências.
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