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Unidade    Ferroviária
EMPRESA APRESENTA REAJUSTE SALARIAL VERGONHOSO

TRABALHADORES DECIDEM

A empresa apresentou a contraproposta final 
do Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2016, 
baseada na política salarial imposta aos 
t r aba lhado res  do  es tado  da  Bah ia , 
desconsiderando que os ferroviários da CTB 
são oriundos de uma empresa pública federal, 
passando pela esfera municipal, que deixou 
um rastro de prejuízos acumulados à 
categoria.
Entre as propostas que beira o absurdo está o 
reajuste salarial de 8,17% (oito vírgula 
dezessete por cento), sendo 4,50% (quatro 
vírgula cinquenta por cento) no mês de julho de 
2015 e 3,51% (três vírgula cinquenta e um por 
cento) para o mês de novembro de 2015, sem 
retroativo a data-base (1º de maio) e sem 
incidência nas cláusulas econômicas, entre 
elas o ticket alimentação/refeição que ficará 
congelado.
Apesar dos investimentos do governo em 
mobilidade urbana da capital, não acontece o 

mesmo na recuperação dos trens do subúrbio. 
Os funcionários da companhia fazem sacrifícios 
para manter o sistema em funcionamento, visto 
que, se encontra sucateado; com deficiência 
agravante no quadro de pessoal; o pior salário 
entre os ferroviários do Brasil; laboram em 
condições sub-humanas, sendo obrigados a 
fazerem  horas-extras diariamente. 
Outro fator que desagrada aos empregados é 
que a gestão da empresa impede o retorno do 
sistema para responsabilidade do governo 
federal, como ocorre nas capitais Natal, Maceió, 
João Pessoa, Recife e Belo Horizonte, operadas 
pela CBTU e em Porto Alegre pela Trensurb.  
O momento também é oportuno para reforçar as 
reivindicações do Plano de Cargos e Salários 
(PCS) justo para os trabalhadores, além da 
realização de concurso público para suprir as 
vagas existentes. 
A assembleia de decisão dos trabalhadores está 
no verso deste boletim.  

NÃO FIQUE FORA DESSA!
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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 26 de junho de 2015 (sexta), às 17h, em primeira convocação e às 
17h30min em segunda e última convocação, na Gare da Estação Ferroviária da Calçada, sito a Praça Onze 
de Dezembro, s/nº - Calçada 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 2015/2016; 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, 19 de junho de 2015

ANTONIO EDUARDO NASCIMENTO OLIVEIRA 
COORDENADOR GERAL


	Página 1
	Página 2

