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O ano de 2005 começou com o desmantelamento da 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). A cisão, é 
o termo que o dicionário Aurélio define como: cisma, 
corte, desacordo, dissidência, divergência, divisão, 
seccionamento e por fim separação. Para nós, 
trabalhadores, a ação significou: congelamento de 
salários, perda dos direitos sociais, menosprezo, péssimas 
condições de trabalho e sucateamento.
Buscamos a todo o momento, a reconquista dos nossos 
direitos, com ações e denúncias tomadas no Mistério 
Público Federal e nas Justiças: Federal e do Trabalho, com 
processos nºs 44376-51.2010.4.01.3300/44267-
37.2010.4.01.3300 e 0001174-66.2010.5.05.0022, 
respectivamente.
Foram realizadas inúmeras passeatas pela cidade de 
Salvador, tentando sensibilizar a sociedade para nossa 
causa e a conquista de um transporte digno para o povo, 
como: movimentos paredistas; reuniões com 
parlamentares em Brasília-DF, no intuito de consertar 
uma ação praticada por vingança, porém, nada foi capaz 
de mudar a opinião daqueles que praticaram esse ato 
lesivo aos soteropolitanos, em especial,  aos 
trabalhadores.
O  p a t r i m ô n i o  d a  p o p u l a ç ã o ,  g e r i d o  c o m  
irresponsabilidade e descaso, atualmente virou a 
Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), 
através das Leis Ordinárias Municipal nº 8.411/2000 e 
Estadual nº 12.808, de 25/04/2013, e, 12.911, de 11 de 
outubro de 2013, que integrou a CTB à estrutura 
administrativa governamental estadual, estando 
subordinada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano 
(SEDUR). A sigla, sim, mudou, mas os compromissos 
continuam não sendo cumpridos. São trens sucateados, 
empregados com salários achatados, mesmo assim, 
honrando seus postos de trabalho.
Este ano será o primeiro Acordo Coletivo de Trabalho a ser 
celebrado com o Governo do Estado da Bahia. A 
RESISTÊNCIA será mesma de outrora. Não admitiremos 
ser o “PATINHO FEIO”. Nossa garra será a mesma em 

RESISTÊNCIA
defesa dos nossos direitos e de um transporte de 
qualidade para a população de Salvador.

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 2014/2015
No período de 12 a 21/02/2014, estaremos recebendo 
sugestões para a Pauta de Reivindicações 2014/2015, 
que será protocolizada na CTB no dia 28/02/2014. 
Faremos uma análise da pauta dos empregados da CBTU, 
como fizemos nesses últimos oito anos, para introduzir 
na da CTB.
Vamos nos manter mobilizados, acompanhando e 
participando das ações da entidade sindical, no sentido 
de alcançarmos nossas justas reivindicações. De um 
lado, mantendo os benefícios atuais, e de outro, lutando 
para ampliar conquistas.
Acredite nas informações do SINDIFERRO, através de 
seus dirigentes. Não aceite e nem acredite em outras 
fontes de informações, para evitar a desmobilização, e 
assim, não ajudar os patrões a fazerem o jogo do seu 
interesse: não concedendo nada e retirando direitos já 
conquistados.

REGULARIZAÇÃO DO AMO
Esperamos que a empresa CTB reveja a situação dos 
empregados que tiveram o reembolso do AMO – 
Assistência Médica e Odontológica, Cláusula 27ª 
cortado, o que agride diretamente o ACT 2013/2014, em 
vigor. Caso não seja regularizada a situação desse direito 
conquistado, o SINDIFERRO não medirá esforços em 
peticionar ação de cumprimento.  

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS – PCS
Precisamos está atentos e em sintonia, para cobrar da 
empresa, a implantação urgente do Plano de Cargos e 
Salários – PCS. Não podemos mais ficar com salários 
achatados e sem perspectiva de progressão e 
melhoramento funcional. Como o sistema segue em 
crescimento, o SINDIFERRO alerta, que precisa-se 
realizar concursos públicos para reposição do quadro 
funcional, aumento real para todas as funções da 
empresa, aumento dos benefícios sociais, garantia de 
condições de trabalho.
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TRENS  CLIMATIZADOS

Mais uma vez, são os usuários do sistema 

ferroviário quem pagam a conta, 

utilizando trens de péssimo estado. Foi 

criada à esperança para população 

sofrida do subúrbio de que teriam trens 

confortáveis, mais seguros, com ar 

condicionado e novos sistemas 

operacionais, além da promessa de 

proporcionar otimização dos sistemas 

elétricos existentes, facilitando a 

manutenção, diminuindo falhas e 

reduzindo custos. Tudo isso não passou 

de um engodo. O único trem (E 004) que 

circulava precariamente e com restrição, 

encontra-se imobilizada por falta de 

peças. A empresa GK INDUSTRIAL, 

terce i r i zad a  resp o n s áve l  p e la  

recuperação e modernização de 03 (três) 

composições TUE´s, está de contrato 

suspenso e o caso segue na justiça. O 

SINDIFERRO busca uma posição da 

direção da CTB sobre o caso.

CONDIÇÕES  DE  TRABALHO

Vale também ressaltar, que o posto não 
possui linha telefônica fixa ou qualquer 
outra forma de comunicação, que não 
seja apelar para o telefone particular dos 
funcionários. O SINDIFERRO espera que a 
Companhia priorize urgentemente essa 
situação, para que não venha acontecer 
acidentes de maiores proporções.

PROCESSOS  EM  TRÂMITE 
Processo: 0010537-32.2013.5.05.0003 – 
Ação de Cumprimento – 9ª Cláusula  do 
ACT 2013/2014 – Dissídio.
Audiência designada para 31/03/2014 às 
08h 45min. Dr. Ulysses Caldas Pinto Neto.
Processo: 0194100-71.2006.5.05.0036 – 
Ação de Cumprimento – 22ª Cláusula ACT 
2004/2005 – Horas Extras a 100%. 
Encontra-se em fase de execução e 
aguardando julgamento dos cálculos 
devidos. Dr. Vladimir Dórea Martins.
Processo: 0001174-66.2010.5.05.0022 – 
Retorno ao Governo Federal (CBTU). 
Tramita  no TRT5-BA,  pendente 
julgamento do Embargos de Declaração. 
Dr. Marcondes Sávio e Dr. Nilton Correia . 

Fato que vem preocupando os 

trabalhadores da CTB e que já foi 

denunciado a CIPA, é a situação 

lamentável que se encontra o posto de 

licenciamento do Mocotó. O Contêiner 

no local, criado para funcionar 

provisor iamente,  segue  como 

permanente, sem a mínima segurança e 

condições de trabalho, o que afeta todo 

o modal. A empresa sinalizou que 

pretende resolver o problema dos 

funcionários que trabalham nesse 

ambiente hostil, assim como a própria 

via (Linha 2), que segue interditada, 

deixando de transportar  uma 

quantidade maior de passageiros, 

devido à redução de viagens. 
Outra necessidade sinalizada é a 
melhoria na comunicação do sistema de 
rádio da CTB. Cabe lembrar, que 
situações extremas já ocorreram, a 
ponto de haver uma suspensão de 
licenciamento do posto de Mocotó, pela 
baixa qualidade do sistema de rádio. 

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 20 de fevereiro 2014, na sede “Diógenes Alves”, sito a Rua do 
Imperador nº 353, Mares, nesta Capital, às 17h00min horas em primeira convocação e às 17h30min horas, em segunda e 
última convocação, para apreciação e deliberação da seguinte ordem do dia: 1) Discussão e Aprovação da Pauta de 
Reivindicações 2014/2015 que abrange os empregados da Companhia de Transportes do Estado da Bahia - CTB; 2) 
Manter a Assembleia em caráter permanente para conhecimento da posição da Companhia de Transportes do Estado da 
Bahia - CTB, 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 nº 7.783/89 (Lei de Greve); 6. Autorizar o ajuizamento de ações, sobre o instituto da Substituição Processual, em favor 
dos trablhadores da ativa, aposentados e pensionistas da CTB.

Salvador, 03 de fevereiro de 2014

ANTONIO EDUARDO NASCIMENTO OLIVEIRA

COORDENADOR GERAL

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA E TRAGA SUGESTÕES 
PARA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES ACT 2014/2105

 


