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A expectativa para essa campanha vai depender 
da capacidade de compreendermos a conjuntura 
atual, aproveitar as oportunidades que se 
apresentam no momento, e lutar intensamente 
para termos os resultados esperados: retornar 
para a CBTU ou irmos para o Estado.

A entidade sindical não escolhe patrão e nem 
governo. O que o SINDIFERRO e a categoria 
esperam é que a nova gestão da CTS, 
comandada pelo prefeito eleito ACM Neto, 
reconheça que após a transferência da CBTU – 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos para a 
CTS – Companhia de Transporte de Salvador, em 
dezembro de 2005, pelo governo federal, houve 
um tremendo prejuízo por parte dos 
trabalhadores, sem a devida reparação.

É sabido que a Prefeitura não tem condições de 
arcar com as despesas de manutenção do 
sistema, em virtude do enorme déficit 
operacional, razão da União ou Estado assumir, 
possivelmente, o transporte de passageiros 
sobre trilhos do subúrbio ferroviário.

A campanha salarial 2013/2014 terá como foco 
central a implantação de um Plano de Cargos e 
Salários – PCS, cujo processo de implantação já 
foi dado início com a administração anterior, 
conforme Portaria nº 54/2012 GAB DIPRE 
compondo um Grupo de Trabalho para essa 
finalidade. Esperamos que o Diretor Isaac 
Carneiro possa dar continuidade a esse tão 
importante instrumento de gestão empresarial e 
de profundo reconhecimento da atividade laboral 
ferroviária. 

É importante permanecermos juntos e com o 
mesmo foco de luta, para conseguirmos a 
recuperação dos danos causados nos direitos 
adquiridos depois da transferência.

A mobilização será sempre a nossa bandeira de 
resistência.

TRABALHADOR NÃO ESCOLHE PATRÃO, 
REIVINDICA DIREITOS. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA - O SINDICATO DOS TRABALHADORES 
EM 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 a categoria ferroviária, para participar da 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 26 de 
fevereiro 2013, na Gare da Estação da Calçada, nesta 
Capital, às 08:00 horas em primeira convocação e às 08:30 
horas, em segunda e última convocação, para apreciação 
e deliberação da seguinte ordem do dia: 1) Discussão e 
Aprovação da Pauta de Reivindicações 2013/2014 que 
abrange os empregados da Companhia de Transporte de 
Salvador; 2) Manter a Assembleia em caráter permanente 
para conhecimento da posição da Companhia de 
Transporte de Salvador, bem como do andamento das 
negociações, a fim de serem tomadas as deliberações que 
se fizerem necessárias; 3) Outorgar poderes à direção do 
Sindicato para discutir, negociar, assinar Acordo Coletivo 
de Trabalho e propor a instauração de Dissídio Coletivo de 
Trabalho; 4) Discutir e deliberar sobre a Contribuição 

Assistencial a ser cobrada de todos os membros da 
categoria; 5) Decidir sobre a deflagração ou não de 
movimento grevista nos termos do disposto na Lei 7.783/89 
(Lei de Greve); 6. Autorizar o ajuizamento de ações, sobre o 
instituto da Substituição Processual, em favor dos 
trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas da 
CTS. Salvador, 31 de janeiro de 2013. PAULINO 
RODRIGUES DE MOURA, COORDENADOR GERAL. 

CTS
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Plano Nacional que atenda a todos os 
trabalhadores e seus dependentes, mesmo 
explícito no referido documento. Inclusive, o custo 
reduzirá significativamente para a categoria. Não 
podemos aceitar o trabalhador, individualmente, 
apresentando o reembolso das despesas do plano.

Diante desse quadro de incerteza, será construída 
uma cláusula que garantirá a permanência dos 
empregados concursados que foram admitidos, 
através de liminares, que a CBTU vem recorrendo e 
demitindo. 

Os Sindicatos no período de 04 a 08/02/13 
estarão fazendo assembleias para aprovação da 
Pauta Nacional de Reivindicações 2013/2014. Nos 
dias 19 e 20/02/13 haverá reunião em Maceió/AL 
para fechamento e assinatura da Pauta. Na 
oportunidade, os Sindicatos estarão reunidos com 
os representantes da CBTU para dar andamento 
nas discussões dos assuntos tratados na Mesa 
Nacional de Negociação, que ocorrerá nos dias 21 e 
22/01/13. Finalmente, no dia 20 de fevereiro de 
2013 estará sendo protocolada a Pauta no Rio de 
Janeiro. 

Os Diretores Manoel Cunha e Luis Santana 
representarão o SINDIFERRO nas referidas 
jornadas, que acontecem de 18 a 22/02/13, em 
Maceió-AL.

ferroviários e metroviários.

A Campanha Salarial 2013/2014 será palco das 
conquistas e avanços. Vamos lutar pelo 
cumprimento de cláusulas do Acordo Coletivo 
que foi objeto de Dissídio. Plano de Saúde - 
(Cláusula 23 do ACT) a CBTU não se manifestou e 
nem demonstrou boa vontade de implantar um 

O movimento sindical dos trabalhadores (as) da 
CBTU – Companhia Brasileira de Trens Urbanos 
deve, mais do que nunca, permanecer cada vez 
mais unido, para enfrentar a ameaça das PPP´s – 
Parceira Público Privada. O horizonte sombrio 
exigirá das direções entendimentos para que as 
ações sejam unificadas e impeçam o tão 
avançado processo de estadualização da 
Companhia.

Em 2012, a Campanha Salarial foi reflexo da 
política governamental perversa e desin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
teressada, no intuito de não manter o controle e a 
operação dos trens urbanos das capitais, sob a 
administração federal. Então podemos afirmar, 
sem medo de errar, que o combate às PPP´s é um 
desafio a ser enfrentado pelos sindicatos dos 

É ORGANIZAR, MOBILIZAR, PARAR E CONQUISTAR.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA-O SINDICATO DOS 
TRABALHADORES EM EMPRESAS DE 
T R A N S P O R T E S  F E R R O V I Á R I O  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 a categoria 
ferroviária, para participar da Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada no dia 26 de fevereiro 
2013, na Gare da Estação da Calçada, nesta 
Capital, às 08:00 horas em primeira convocação e 
às 08:30 horas, em segunda e última convocação, 
para apreciação e deliberação da seguinte ordem 
do dia: 1) Discussão e Aprovação da Pauta de 
Reivindicações 2013/2014 que abrange os 
empregados da Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos - CBTU; 2) Manter a Assembléia em 
caráter permanente para conhecimento da 

posição da Companhia Brasileira de Trens 
Urbanos - CBTU, bem como do andamento das 
negociações, a fim de serem tomadas as 
deliberações que se fizerem necessárias; 3) 
Outorgar poderes à direção do Sindicato para 
discutir, negociar, assinar Acordo Coletivo de 
Trabalho e propor a instauração de Dissídio 
Coletivo de Trabalho; 4) Discutir e deliberar sobre a 
Contribuição Assistencial a ser cobrada de todos os 
membros da categoria; 5) Decidir sobre a 
deflagração ou não de movimento grevista nos 
termos do disposto na Lei 7.783/89 (Lei de Greve); 
6. Autorizar o ajuizamento de ações, sobre o 
instituto da Substituição Processual, em favor dos 
trabalhadores ativa, aposentados e pensionistas 
da CBTU. Salvador, 31 de janeiro de 2013. 

PA U L I N O  R O D R I G U E S  D E  M O U R A ,  
COORDENADOR GERAL. 

CAMPANHA SALARIAL
CBTU
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