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CAMPANHA SALARIAL 2013/2014

CTS

Esq. para Dir. : Gilson Correia e Pedro França (SINDIFERRO); George Bittencourt e Carlos Martins (CTS); Antonio Eduardo,
Jobens Ferreira, Paulino Moura, Manoel Cunha e Luis Cláudio (SINDIFERRO).

O

A DECISÃO É DOS TRABALHADORES

processo negocial com a CTS
teve início no dia 03 de julho do
ano em curso, com bastante
atraso, em virtude da transferência da
Companhia, que passou do Município
de Salvador para o Estado da Bahia.
Diante da necessidade de
adiantarmos as discussões da Pauta
de Reivindicações 2013/2014,
adotamos uma metodologia que
permitiu avançar todo o processo.
Assim, a segunda Rodada de
Negociações ocorreu no dia 19/07/13
e a 3º e última em 25/07/13. Na
oportunidade, o SINDIFERRO
apresentou os seguintes
questionamentos, entendendo ser de
suma importância para o desfecho do
processo: a) Cargos de Confiança.
Foi discutida uma série de situações
que envolvem os cargos, e, a
empresa explicitou, via ATA que está
realizando análises no sentido de
identificar possíveis exageros na
gestão empresarial pública e em
seguida dará resposta ao Sindicato;
b) Plano de Cargos Salários – PCS.
A empresa aceitou também em Ata
que envidará esforços para a
elaboração de um Plano de Cargos e
Salários, por entender ser necessário
para a gestão empresarial e
valorização da mão de obra
ferroviária, com a participação do
SINDIFERRO.
No tema sobre Cargos de Confiança,
a entidade sindical reafirmou a

preocupação quanto ao preenchimento
à base de indicação política,
principalmente, tratando-se de
empresa pública, sem a devida
avaliação técnico-psicológicopsiquiátrica, ferramentas
indispensáveis para alguém ocupar
uma posição tão relevante na
administração da Companhia.
PLANO DE SÁUDE
O SINDIFERRO conseguiu avançar
com a garantia de adesão de todos os
colaboradores ao PLANSERV –
Assistência à Saúde dos Servidores
Públicos Estaduais. Uma conquista
importantíssima para a categoria,
considerando o maior Plano de Saúde
da Bahia que vem se modernizando e
ampliando as unidades médicas
credenciadas.
REAJUSTE DOS SALÁRIOS
A inflação acumulada no período de 1º
de maio de 2012 a 30 de abril de 2013
alcançou o patamar de 6,49% (seis
vírgula quarenta e nove por cento). A
CTS no primeiro momento apresentou a
proposta de 5,84% de duas vezes, o
mesmo concedido aos funcionários
públicos estaduais, índice rechaçado
pelo Sindicato. O SINDIFERRO diante
das dificuldades apresentou
contraproposta, que foi aceito pela
Companhia, porém, mediante a
observância do princípio do
conglobamento. O ACT deverá ser
firmado na íntegra, não se admitindo
em nenhuma hipótese acordo parcial:

a) Reajuste Salarial no percentual de
6,49% correspondente ao IPCA do
período de maio/2012 a abril/2013,
dividido de duas vezes, sendo o
primeiro de 3,49% retroativo a
maio/2013 e os 3% restantes em
novembro/13, retroagindo a maio/13;
b) Aplicação do índice de 6,49% em
todas as cláusulas econômicas
retroativas a maio/13, data base.
DELIBERAÇÕES DAS PARTES
Houve acordo para resolução das
seguintes pendências: 1. No dia
26/07/13, às 08h00min os Diretores
Manoel Cunha Filho e Gilson
Raimundo Correia dos Santos,
juntamente com o Diretor
Administrativo e Financeiro da CTS,
George Bittencourt Rebouças
atualizaram o texto de algumas
cláusulas adequando-as à realidade
atual, sem alterar o seu conteúdo,
além, de concluir o esboço de uma
minuta de acordo que será levado para
apreciação e deliberação da categoria;
2. A CTS após análise da área jurídica
apresentará ao SINDIFERRO no dia
30/07/13 (terça-feira) a minuta
completa de todas às cláusulas
discutidas e acordadas; 3. O
SINDIFERRO convocará Assembleia
Geral Extraordinária para o dia
02/08/13 (sexta-feira), para decisão
dos trabalhadores (as) frente a
proposta final com o objetivo de
celebração do Acordo Coletivo de
Trabalho 2013/2014.
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INFORME JURÍDICO
PROCESSO - 1
O Processo nº 0001174-66.2010.5.05.0022 em
tramitação no Tribunal Regional do Trabalho, 5ª
Região, que versa sobre o retorno dos trabalhadores da
CTS para a CBTU, está em fase de Recurso Ordinário,
sendo julgado pela 5ª Turma Recursal, sob a
Presidência da Desembargadora Maria Adna Aguiar do
Nascimento.
A Desembargadora votou pela manutenção da
sentença que rejeitou a tese de nulidade por veto do
artigo 6º, da Lei nº 8.693/1993, que transfere os
trabalhadores da CBTU para a CTS, sem ao menos
justificar verbalmente a decisão.
Os advogados contratados pelo SINDIFERO, 001291DF Dr. Nilton da Silva Correia e 010729-PE Dr.
Marcondes Sávio dos Santos sustentaram oralmente a
tese de nulidade, afirmando que a transferência é
ilegítima porque os recorridos a realizaram com amparo
no “suposto” art. 6º da lei nº 8.693/1993, cujo dispositivo
é INEXISTENTE, pois foi VETADO pela Presidência da
República e o veto foi mantido pelo Congresso, na
tentativa de convencer os outros dois
Desembargadores da 5ª Turma Recursal: Dr. Norberto
Frerichs e Dr. Ezequiel Oliveira. A estratégia deu certo,
pois os dois pediram vista do processo, aguardando-se
o retorno à pauta de julgamento (previsão de 15 dias).
PROCESSO - 2
O Processo nº 0194100-71.2006.5.05.0036, em
tramitação no Tribunal Regional do Trabalho, 5ª

Região, que versa sobre o pagamento de 50% das Horas
Extras – Clausula 22, ACT 2004/2005, que está em fase
de Impugnação dos Cálculos apresentados em
04/04/2013, por parte da empresa. Agora, cabe à justiça
decidir quem, de fato, tem razão.
PROCESSO - 3
O Processo nº0000886-53.2011.5.05.0000, que tramitou
no Tribunal Regional do Trabalho, 5ª Região, que
versava sobre o Dissídio Coletivo de Trabalho, de
natureza econômica, transitou em julgado. Porém, no
entendimento do SINDIFERRO, os valores ofertados
pela CTS foram pagos a menor, em razão disso está
sendo proposta a respectiva ação judicial para reaver as
diferenças dos Substituídos.
Quantos aos aposentados e afastados dentro do período
do referido Dissídio, a entidade sindical está ajuizando
ações individuais para que os mesmos possam receber
os seus justos passivos. O interessado deve procurar o
Sindicato para obter informações sobre a documentação
necessária.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

No dia 19 de julho de 2013, em exercício pleno
democrático, foi eleita pelos trabalhadores, a nova
comissão da CIPA, gestão 2013/2014, da Companhia
de Transporte de Salvador- CTS.
Titulares: Marco Barreto, José Lázaro Ferreira, Jorge
Alberto Assis e Ubirajara Borges.
Suplentes: Sílvio Pereira, Antonio Roque, Sérgio Luiz
Mendonça e Magno Bartolomeu Rebouças.
O processo eleitoral contou com a participação do
diretor do SINDIFERRO, Gilson Correia.

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 80º e 83º do
Estatuto da Entidade, CONVOCA todos os integrantes
da categoria ferroviária, lotados na CTS – Companhia de
Transporte de Salvador/Governo do Estado da Bahia,
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária,
que será realizada no dia 02 de agosto de 2013 (sextafeira), às 16h30 min, em primeira convocação e às
17h00min, em segunda convocação, na Estação
Ferroviária da Calçada, nesta capital, para discussão e
deliberação da seguinte pauta:
01. Avaliação da contraproposta final da CTS –
Companhia de Transporte de Salvador, referente à
Campanha Salarial 2013/2014; 02. Decidir sobre a
deflagração ou não do movimento grevista nos termos
do disposto da Lei nº 7.783/89 (Lei de Greve).
Salvador, 26 de julho de 2013.

A entidade sindical deseja sucesso aos eleitos
nessa jornada.

PAULINO RODRIGUES DE MOURA

ELEIÇÕES
CIPA

COORDENADOR GERAL
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