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Não dá mais para aceitar o tratamento dado pela 
gestão da CTB aos funcionários, verdadeiros 
heróis, que laboram sem as mínimas condições de 
trabalho, além de amargarem um salário 
extremamente defasado, sobretudo, depois de 
serem transferidos da CBTU para a CTS, hoje na 
Companhia de Transportes do Estado da Bahia 
(CTB).

A empresa não tem um Plano de Cargos e Salários 
(PCS) que possibilite rever as grandes distorções 
salariais em comparação com outras empresas do 
mesmo ramo no mercado. O PCS abre caminho 
para reverter o prejuízo que se acumula desde 
novembro/2005, dando outra dinâmica de 
profissionalizar as atividades/atribuições de cargos 
com a realidade operacional moderna.

O processo negocial será concluído no dia 23 de 
maio de 2014, quando ocorrerá a 5ª rodada, 
oportunidade que a CTB terá de apresentar a sua 
posição, de aceitar ou não as alternativas colocadas 
pela bancada dos trabalhadores, para somente 
duas cláusulas que ficaram pendentes: 

1. CLÁUSULA 2ª–REAJUSTE SALARIAL: “A 

CTB concederá reajuste de 3,00% (três 

por cento) sobre os salários de todos os 

seus empregados, a partir do mês de 

maio de 2014, inclusive, e de 3,19% (três 

vírgula dezenove por cento), a partir de 

novembro/2014, este retroativo à data-

base”;

2. C L Á U S U L A  2 0 ª –  C A R T Ã O  

REFEIÇÃO/CARTÃO ALIMENTAÇÃO: “a) 

Manter os valores do ticket em R$ 623,34 

(seiscentos e vinte e três reais e trinta e 

quatro centavos), referente a 26 (vinte e 

seis) valores unitários no importe de R$ 23,97 

(vinte  três reais e noventa e sete 

centavos), porém, no mês de dezembro, a 

empresa creditará mais uma carga no 

valor de R$623,34 (seiscentos e vinte e 

três reais e trinta e quatro centavos), a 

título de cesta/abono natalino; e/ou 

Manter o valor do ticket unitário no 

importe de R$ 23,97 (vinte e três reais e 

noventa e sete centavos), porém, na 

quantidade de 28 (vinte e oito), 

totalizando o montante de R$ 671,16 

(seiscentos e setenta e um reais e 

dezesseis centavos), mensal ”. 

Os representantes dos trabalhadores buscam a 
todo tempo, durante as negociações, propostas que 
atendam aos interesses da categoria e, dando a 
CTB, bases para o fechamento de um acordo, sem a 
necessidade da via conflitante ou judicial.

Infelizmente, pelo o “andar da carruagem” ou “pela 
velocidade do trem”, os dirigentes da empresa 
apostam no embate, não concedendo a legítima 
reivindicação: corrigir o ticket refeição/alimentação 
pelo índice da inflação, acumulado no período de 
maio de 2013 a abril de 2014, gravado em 6,28%, ou 
atender às propostas já mencionadas na Cláusula 
20ª - Cartão Refeição/Cartão Alimentação.

Considerando ser esse o desejo patronal, os 
trabalhadores estão dispostos a fazer o 
enfrentamento, tendo consciência, que os 
representantes da categoria estão fazendo um 
esforço enorme para que a empresa conceda as 
justas reivindicações. Na hipótese da negativa dos 
patrões, não resta outra saída: “OU VAI OU 
RACHA”.

 AGORA, “OU VAI OU RACHA”

CAMPANHA SALARIAL



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 à Rua do Imperador, nº 353, Mares, Salvador, Bahia, 
CEP 40.445-030, mediante Artigos 80º e 83º, do Estatuto Social, convoca os 
empregados da CTB – Companhia de Transportes Estado da Bahia, para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 25 de 
maio de 2014 (domingo), às 08h30min, em primeira convocação e às 09h00min 
em segunda e última convocação, na sede “Diógenes Alves, sito a Rua do 
Imperador, nº 353, Mares, nesta capital, para discussão e deliberação da seguinte 
pauta:

01. Avaliação da Contraproposta da CTB – Companhia de Transportes 
do Estado da Bahia, referente à Campanha Salarial 2014/2015; e 

02. Decidir sobre a deflagração ou não do movimento grevista nos 
termos do disposto da Lei nº 7.783/89 (Lei de Greve).

Salvador, 20 de maio de 2014

ANTONIO EDUARDO NASCIMENTO OLIVEIRA 
COORDENADOR GERAL
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