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Os trens do subúrbio ferroviário 
de Salvador, que trafegam da 
Estação da Calçada a Paripe, 
amanheceram parados na manhã 
da últ ima quinta-feira (9). 
Sem receber os salários de abril e 
o Cartão Refeição / Alimentação 
de maio, os trabalhadores da CTS 
– Companhia de Transporte de 
Salvador - estavam mobilizados 
em paralisar as suas atividades 
desde o início da semana, caso a 
empresa não cumprisse com a 
obrigação.
Baseado no Acordo Coletivo de 
Trabalho em vigor, a empresa tem 
até o quinto dia útil do mês para 
pagar os salários, e até o último 
dia útil do mês antecedente para 
r e p a s s a r  o  C a r t ã o  
Refeição/Alimentação para os 
seus colaboradores. 
No final da tarde de quinta (8), o 

SINDIFERRO se reuniu com 
diretores da CTS para tratar dos 
pagamentos, mas sem sucesso. 
Posteriormente, em assembleia 
realizada na gare da Estação da 
Calçada, a categoria ferroviária 
decidiu pela paralisação por tempo 
indeterminado.
O  i m p a s s e  é  q u a n t o  à  
responsabilidade do pagamento. O 
Governo Municipal diz que já 
assinou (no dia 22/04/13) o 
c o n t r a t o  d o  p r o g r a m a  d e  
viabilização do sistema para o 
Estado, que por sua vez, diz, 
depender da aprovação da câmara 
municipal para assumir todas as 
dispesas, inclusive o pagamento 
dos trabalhadores, que com os 
seus proventos atrasados, seguem 
na contramão da história. 
O SINDIFERRO - Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas de 

Transpor tes  Fer rov iár io  e  
Metroviário dos Estados da Bahia 
e Sergipe lamenta profundamente 
os transtornos causados às 15 mil 
pessoas que utilizam diariamente 
o modal ferroviário suburbano.

Trabalhadores param atividades por salários e Cartão Refeição/Alimentação atrasados

No intuito de resolver os 
transtornos sofridos pelos 
trabalhadores e a população do 
subúrbio ferroviário, foi remetida 
C a r t a  n º  0 9 1 /     
CG/SINDIFERRO/13,  d e 
09/05/13, dirigida ao Exmº Sr. Dr. 
Pacífico Antonio Luz Alencar 
Rocha, Procurador-Chefe do 
Ministério Público do Trabalho 
da Bahia, denunciando o 
descaso  (carta no verso).     

Ação

GREVE
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CARTA Nº 091/CG/SINDIFERRO/13
Salvador, 09 de maio de 2013
Exmº Sr. 
DR. PACÍFICO ANTONIO LUZ DE ALENCAR 
ROCHA 
MD. Procurador-Chefe
Ministério Público do Trabalho da Bahia 5ª 
Região
Av. Sete de Setembro, nº 308, Vitória
SALVADOR – BA   CEP 40.080-001
ASSUNTO: Atrasos Pagamento, pela CTS, Salário 
mês de Abril/2013 e Cartão Refeição/Cartão 
Alimentação 
O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de 
Transportes Ferroviário e Metroviário dos Estados da 
Bahia e Sergipe – SINDIFERRO vem, através do seu 
representante legal, DENUNCIAR a esse conceituado 
órgão, que a Companhia de Transporte de Salvador 
(CTS), com endereço à Praça Onze de Dezembro, 
s/nº, Estação Ferroviária da Calçada, Salvador/BA, 
CEP 40.210-245, não pagou salário do mês de 
abril/2013 e o Cartão Refeição/Cartão Alimentação do 
mês de maio/2013.
Como é de conhecimento público, o sistema de 
transporte de passageiros sobre trilhos do subúrbio 
ferroviário foi transferido para o Governo do Estado da 
Bahia, no dia 22/04/2013, através de assinatura do 
Contrato do Programa de Viabilização do Sistema 
Metroviário de Salvador pelo Prefeito de Salvador e o 
Governador da Bahia. Assim, foi formalizada a 
transferência da Companhia de Transporte de 
Salvador (CTS) da prefeitura para o governo da Bahia. 

Porém, para materializar, em definitivo, essa 
transferência terá que passar pela aprovação dos 
poderes Legislativos Estadual e Municipal; a do Estado 
já foi aprovada, falta a do Município.  
Diante desse impasse, os trabalhadores (as) da CTS 
em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 
08/05/13 (último dia para o pagamento dos salários), 
aprovaram a paralisação das atividades por tempo 
indeterminado, a partir de hoje, dia 09/05/13, conforme 
cópias do Edital de Convocação, Lista de Presença e 
Carta comunicando à companhia a decisão da 
categoria. 
Em razão da grave situação em que se encontram os 
funcionários da empresa, sem receber salários, 
solicitamos a V. Exª que promova uma AUDIÊNCIA com 
os representantes da CTS, do Município de Salvador e 
do Governo do Estado da Bahia, no sentido de definir a 
responsabilidade pelo pagamento dos Salários e 
Cartão Refeição/Cartão Alimentação atrasados.
Chamamos a atenção de V. Exª, que além de prejudicar 
os empregados da CTS, mais de 15 (quinze) mil 
usuários do sistema estão sem poder utilizar esse 
transporte, extremamente importante para a população 
do subúrbio ferroviário.
Colocando-nos à disposição de V. Exª, para prestar 
quaisquer esclarecimentos que julgar necessários, na 
oportunidade renovamos os nossos protestos de 
consideração e respeito.  
Atenciosamente,

PAULINO RODRIGUES DE MOURA
COORDENADOR GERAL 

Descaso do Governo com o 
modal ferroviário de passageiros 

Composições (Trens)
O trem climatizado registrado como E-004, entregue 
pela terceirizada GK Industrial, empresa que implantou 
o mecanismo “inversor de tensão”, está operando, até a 
presente data, com autorização prévia da oficina e 
acompanhamento de um técnico da GK. Agora, fica a 
pergunta no ar: o que está acontecendo? Quem fiscaliza 
esse contrato? Receber uma composição como pronta e 
disponível ao tráfego e a mesma só funciona com 
restrição? Cadê as outras duas composições 
climatizadas (E-005 e E-006)? Quando ficarão prontas? 
O usuário clama por conforto e transparência.
Via Permanente 
   A Linha 2 segue com impedimento no trecho Posto 
Mocotó/Estação de Almeida Brandão – Km 6+800 – com 
rebaixamento do solo, sob o lastro da via. Essa situação 
perdura há mais de um ano sem nenhuma providência. 
  

  O trecho Estação de Almeida Brandão/Estação do 
Lobato - Km 4+150 -, também na linha 2, o agravante é o 
poste de sustentação da rede aérea inclinado com base 
comprometida. O início do impedimento foi em 
26/04/2013.
  O talude da linha 2, que compreende o trecho da 
Estação de Almeida Brandão/Estação de Paripe está 
necessitando urgentemente de intervenção, como 
contenção de encosta, pois a maré está carreando o 
material que compõe o lastro da via. 
Até o presente momento, os gestores da CTS não 
tomaram providencias para sanar o problema. Paliativos 
não resolvem. Será que a empresa está esperando o 
trem cair na praia para resolver a situação?      
A Linha 2, próxima a maré, possui vários pontos críticos já 
denunciados pelo SINDIFERRO, através de cartas 
dirigidas ao Diretor-Presidente da Companhia.        


