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INFORMATIVO DO SINDICATO DOS FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS DA BAHIA E SERGIPE FILIADO A FITF/CUT ANO XXV Nº 633/OUT/2012

A PERSISTÊNCIA VENCE A DESESPERANÇA

CTS CUMPRE ACORDO

Esq. para dir. Jorgivaldo Pereira, Gílson Correia, Antonio Eduardo, Luis Hebert (CTS), Luiz Balthazar (CTS),
Paulino Moura e Luis Cláudio.

O SINDIFERRO, representado
pelos diretores Paulino Moura,
Gilson Correia, Antonio Eduardo,
Luis Cláudio e Jorgivaldo Pereira;
e a CTS, representada pelo
Diretor-Presidente Luis Hebert e
o Diretor Administrativo e
Financeiro Luiz Balthazar, se
reuniram no dia 21 de setembro
de 2012, às 16h30min, no
Escritório do Canteiro de Obras
do Metrô de Salvador. Na
ocasião, as partes trataram de
vários assuntos de interesse da
categoria, entre eles o
pagamento da decisão do
Tribunal Regional do Trabalho no
Dissídio Coletivo de Trabalho nº
0000886-53.2011.5.05.000.
“A luta de uma entidade sindical
que não se vende e não se
entrega representa a resistência

de uma categoria que sabe
respeitar seus dirigentes, está em
processo permanente de
mobilização, disposta a fazer o
enfrentamento quando o
momento é propício e as razões
nítidas”.
Nos escritos de Trotsky observase algo verdadeiro: no seio da
classe operária existem
elementos alheios, que pela
agressão praticada pelo estado ou
pelos patrões não compreendem
o papel do sindicato, chegam ao
ponto de responsabilizá-lo,
inclusive, com uma crítica
descabida aos seus
representantes legítimos. Há de
se esperar que com as constantes
vitórias pelas ações sindicais e
postura ética dos dirigentes, essa
minoria se conscientize de que o

adversário da classe operária
são os patrões e não quem os
defende.
O SINDIFERRO tem lado, e,
suas ações são guiadas pelas
circunstâncias objetivas e pelo
estado de ânimo da classe
trabalhadora.
Ve n c e m o s o e s t a d o d e
desesperança que em
determinado instante atinge a
categoria, com acordos que as
partes cumprem. Mais um
obstáculo vencido, no sentido
de recuperar as perdas sofridas
pela maldita transferência do
sistema e dos trabalhadores
para a Prefeitura Municipal de
Salvador.
To d o s j u n t o s n e s s a
jornada!
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FORMA DE PAGAMENTO
Ficou acordado a forma de pagamento dos índices
estabelecidos na decisão do Tribunal Regional do
Trabalho, inclusive, os cálculos estão sendo feitos pela
Companhia de acordo a sentença e serão auditados por
uma empresa independente, abaixo transcrito o teor da
CT DIPRE – Nº 265/2012, de 04/10/12:
“a) Incorporação dos cálculos e índices na folha que já
foi paga em setembro/2012, desta forma contemplando
os valores correspondentes aos índices concedidos
pela justiça;
b) Estabelecido o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
como adiantamento linear a todos os Colaboradores
Ativos, para pagamento até o dia 10/10/2012;
c) Estabelecido por parte da Diretoria da CTS, um valor
diferenciado para os 2 (dois) Colaboradores mais

antigos e em atividade, corroborando com a justa
homenagem que os Colegas de Profissão
proporcionaram quando do transcurso do dia
comemorativo dos Ferroviários.
d) Os cálculos dos valores devidos a cada trabalhador,
estão sendo executados e submetidos à Auditoria
Contábil e Jurídico; estes valores devidos calculados até
agosto/2012 serão pagos em 6 (seis) parcelas mensais, a
partir do mês de novembro, descontando-se o
adiantamento pago até o dia 10/10/2012.
e) Os valores correspondentes aos Vales Alimentação,
após apuração do montante individual serão
contemplados na forma estabelecida, com inclusão de
crédito nos cartões próprios, a todos aqueles que têm
direito às verbas retroativas”.

REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DO ACT 2012/2013 CTS
Realizada no dia 26/09/12, na sala de reunião da CTS,
com a participação dos dirigentes do SINDIFERRO
Manoel Cunha, Gilson Correia e Luis Cláudio, onde
foram discutidos entre outros assuntos os seguintes:
a) Plano de Cargos e Salários - PCS. Foi definida
nesta reunião a composição do Grupo de Trabalho,
assim representados: 1) CTS: Avelar Argolo, Al Mello e
Denival Damasceno; SINDIFERRO: Manoel Cunha,
Gilson Correia e Luis Cláudio, ficando agendada a
próxima reunião para o dia 15/10/12, às 14:30 horas;
b) Resultado no Inquérito de Roubo de Trilho. A
companhia informou que o relatório encontra-se em
fase de conclusão e que será entregue cópia ao

SINDIFERRO;
c) Projeto IFBA com parceria
SINDIFERRO/CTS/FCA. Pela empresa foi dito que os
nomes dos colaboradores que irão ministrar as aulas
junto ao IFBA já foram encaminhados, faltando o
repasse da lista ao SINDIFERRO;
d) Carta nº 195/CG/SINDIFERRO/12 - (anexo Abaixoassinado dos empregados da CTS, setor do POPE).
Pelo sindicato foi cobrado resposta da carta
encaminhada no dia 30/08/12. Pela empresa foi dito
que a carta encontra-se no DIPRE para providências
Internas e posterior resposta ao SINDIFERRO.

PROCESSOS EM ANDAMENTOS
Justiça Federal
O SINDIFERRO denunciou no Ministério Público
Federal todo o processo de transferência do
sistema (STU-SAL) e trabalhadores da CBTU –
Companhia de Brasileira de Trens Urbanos para a
CTS – Companhia de Transporte de Salvador da
Prefeitura Municipal de Salvador, que tomou o nº
1.14.000.000226/2006-63. Após quatro anos de
análise desse órgão, a denúncia foi acatada pelo
MPF que ajuizou a Ação Cívil Pública na Justiça
Federal, recebendo o nº 44267-37.2010.4.01.3300
6ª Vara Federal. A última movimentação datada de
01/10/12 consta a “Suspensão Processo civil;
aguardar notícia sobre o julgamento de conflito de
competência”.
O SINDIFERRO entrou com a Ação Civil Pública
tomando o nº 44376-51.2010.4.01.3300 na 6ª Vara
Federal. A última movimentação datada de
26/09/12 consta: “Conclusão para decisão dos
Embargos de Declaração”. Os dois processos
estão apensados.
O SINDIFERRO busca com essas ações tornar
sem efeito a cisão da CBTU, isto é, os
trabalhadores retornarem para a companhia de
origem. Para acompanhar estes processos acesse
o site: www.trf1.jus.br.

Justiça do Trabalho

Ação de Cumprimento

O SINDIFERRO ajuizou outra
ação que tomou o n٥
0001174-66.2010.5.05.0022,
pleiteando o pagamento dos
níveis por merecimento,
Plano de Emprego e Salário –
PES, atrasados do Dissídio e
retorno à CBTU.
Houve sentença desfavorável
aos trabalhadores. O nosso
advogado entrou com recurso
– Embargos de Declaração,
também, negado pela juíza.
No dia 20/09/12 entramos
com outro recurso
denominado de Recurso
Ordinário para Tribunal
Regional do Trabalho (2ª
instância), conforme
movimentação no dia
02/10/12 estão os “autos
conclusos para despacho”.

Processo nº 019410071.2006.5.05.0036RT
Acordo Coletivo 2004/2005
Cláusula 22 – Hora Extra
Período: 01/05/2004 até
30/04/2005
Autuado em: 06/12/2006
A Ação foi favorável aos
trabalhadores, onde estabeleceu o
adicional de horas extras, um
percentual de 100% às horas
trabalhadas, além da jornada
normal, em face do desgaste físico
e da perniciosidade advindos do
labor em sobrejornada.
O processo encontra-se em
cálculos para posterior pagamento.
Última Movimentação: em
11/07/2012 – “Junta
Substabelecimento”.
Pode acompanhar este processo
acessando o site: www.trt5.jus.br.

Jornalista responsável Rodolfo Ribeiro DRT/BA 3452 -
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