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CAMPANHA
SALARIAL

CTB 2015/2016
 Campanha Salarial na CTB – Companhia de 

ATransportes do Estado da Bahia será de bastante 
resistência. Não haverá concessões e a categoria 

deve estar preparada e mobil izada para o real 
enfrentamento. 
A expectativa positiva de mudança da companhia para o 
estado da Bahia até agora não se confirmou, pelo contrário, 
o sistema está agonizante, e, nada é feito para ao menos 
atenuar a gravíssima situação do transporte de passageiros 
sobre trilhos do subúrbio ferroviário da capital. Os trens 
estão apresentando falhas a todo tempo, trazendo 
transtornos e prejuízos aos usuários. Os empregados 
laboram sem a mínima condição de segurança, sempre 
expostos aos riscos de acidentes a todo o momento. 
O SINDIFERRO vive a denunciar, ao longo dos anos, o 
descalabro da gestão empresarial e das autoridades 
responsáveis, junto ao Ministério Público do Trabalho na 
Bahia, Ministério Público Federal, com ações na Justiça do 
Trabalho e na Justiça Federal. A seguir, a movimentação de 
algumas dessas ações:

Processos nºs 44376.51.2010.4.01.3300 e 
44267-37.2010.4.01.3300, Justiça Federal

A entidade sindical denunciou ao Ministério Público Federal 
(MPF) a cisão da CBTU transferindo todo o patrimônio 
humano e material da Superintendência de Trens Urbanos 
de Salvador (STU/SAL) para uma empresa municipal, a 
CTS – Companhia de Transporte de Salvador. O MPF 
acatou nossa denúncia e ajuizou uma Ação Civil Pública 
(ACP) na Justiça Federal, que tomou o nº 44376-
51.2010.4.01.3300. No segundo momento, o SINDIFERRO 
contratou advogados para ajuizar a Ação Civil Pública com 
o mesmo objeto – declarar a nulidade da cisão da CBTU - 
que tomou o nº 44267-37.2010.4.01.3300. As duas ações 
estão tramitando apensadas na 6ª Vara Federal.
Em virtude dos efeitos da Lei Estadual nº 12.808/2013 – que 
criou a CTB - a justiça intimou o SINDIFERRO para 
manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, e, 
dentro do prazo, o advogado do sindicato peticionou 
informando o desejo de dar continuidade na ação. 
Acompanhe o processo através do site: www.trf1.jus.br.

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

No ano passado, a bancada patronal não respeitou os 
acordos firmados entre as partes, mesmo com registros nas 
atas de negociações. A direção da CTB assumirá todos os 
riscos pela falta de sensibilidade e responsabilidade no trato 
com os direitos e conquistas dos trabalhadores.
Vejamos quanto ao que foi acordado no dia 20 de maio de 
2014: “A CTB constituirá, no prazo de 45 dias, Grupo de 
Trabalho, assegurada a participação da representação do 
SINDIFERRO, para promover estudos acerca do Plano de 
Cargos e Salários – PCS da empresa”. O SINDIFERRO 
c o b r o u  a t r a v é s  d a s  C a r t a s  n º  1 8 0  e 
198/CG/SINDIFERRO/14, de 27/10/14 e 01/12/14, 
respectivamente.
O SINDIFERRO não deixará de reivindicar um PCS que 
atenda aos interesses dos trabalhadores que continuam 
com os salários defasados e sem perspectivas de 
progressão e melhoramento funcional. Pessoas laborando 
sem a mínima segurança, com jornada de trabalho 
excessiva, num ambiente de trabalho desfavorável, 
causado, principalmente, pelo número reduzido de 
funcionários em todos os setores da companhia. Nossa luta 
é para realização de concurso público para suprimir o déficit 
do efetivo do quadro ideal.
Nesta campanha,  o s indicato estará atento as 
movimentações que o capital fará no sentido de bloquear as 
justas reivindicações. Não tem desculpas, uma vez que, a 
CTB é uma empresa estadual, portanto, tem condições sim, 
de atender os pleitos dos trabalhadores.
Um PCS urgente, para salvar o sistema e garantir postos de 
trabalho será a principal bandeira de luta em 2015.



Unidade    Ferroviária2

EXPEDIENTE: Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes  Ferroviário e Metroviário dos Estados da Bahia e Sergipe – SINDIFERRO. CNPJ. 13.453.063/0001-45 Endereço Sede “Diógenes Alves”: Rua do 
Imperador, nº 353 – Mares – CEP 40.445-030 – Salvador-BA. Telefones (71) 3505-1263, Fax: 3314-7683 – E-mail: sindiferro@veloxmail.com.br Site: www.sindiferro.org.br – Fundado em 21 de dezembro de 1983 – Todas as 
matérias publicadas são de inteira responsabilidade da Diretoria Executiva Colegiada. Conselho Editorial: João de Almeida Matos, Antonio Eduardo Nascimento Oliveira, Manoel Cunha Filho e Paulino Rodrigues de Moura . 
Jornalista Responsável: Rodolfo Ribeiro DRT/BA – 3452. Delegacias Sindicais:    Sede “Ari Vicente” – Rua Treze de Maio, nº 30. Centro – Iaçu-BA – CEP 46860-000 – Tel/Fax: (75) 3325-2154. E-mail: sindiferia@yahoo.com.br.    
Rua Antonio Pinheiro Canguçu, nº 293 – Brumado-BA – CEP 46.100-000 – Tel/Fax. : (77) 3441-9485. E-mail: Sindiferro.bdo@hotmail.com.    Sede “Rafael Martinelli” – Praça Aristides Maltez, nº 42 – Centro – Alagoinhas – CEP 
48091-490 – Tel/Fax (75) 3422-1280. E- mail: sindiferroalagoinhas@hotmail.com.     Sede “Dr. Rogério Ataíde” – Rua Operário da Leste, nº 359 – Centro – Senhor do Bonfim-BA – CEP 48.970-000 – Tel/Fax. : (74) 3541-4310 – E-
mail: sindiferrosb@hotmail.com.     Praça Dr. João Pessoas/n, Clube dos Ferroviários – CEP 44.360-000 – São Felix-BA.     Praça Ranufo  Prata, nº7, Getúlio Vargas – CEP 49005-240, Aracaju-SE – E-mail: 
sindiferrosergipe@hotmail.com.

Tiragem 200

ACESSE NOSSAS NOTÍCIAS NO SITE: www.sindiferro.org.br

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 21 de 
fevereiro 2015, na sede “Diógenes Alves”, sito a Rua do Imperador nº 353, Mares, nesta Capital, às 07h00min 
horas em primeira convocação e às 07h30min horas, em segunda e última convocação, para apreciação e 
deliberação da seguinte ordem do dia: 1) Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicações 2015/2016 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 trabalhadores da ativa, aposentados e pensionistas da CTB.

Salvador, 03 de fevereiro de 2015

ANTONIO EDUARDO NASCIMENTO OLIVEIRA

COORDENADOR GERAL

Os trabalhadores que desejarem apresentar 
proposta de reivindicação para elaboração da Pauta 
2015/2016, devem entregar aos diretores do 
SINDIFERRO que laboram na CTB ou diretamente 
na sede Diógenes Alves, na Rua do Imperador, nº 

353, Mares, nesta capital. 
Participe da Assembleia e apresente suas sugestões. 

O Edital acima foi publicado no jornal “A TARDE”, 
do dia 07/12/2015.
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