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Unidade    Ferroviária

m busca de agendar uma Audiência para discussão 

Ede como ficarão os trabalhadores da CTB – 

Companhia de Transportes do Estado da Bahia, 

sobretudo depois que a imprensa noticiou o projeto para 

implantação do VLT – Veículos Leve sobre Trilhos, em 

substituição aos atuais trens do subúrbio ferroviário de 

Salvador, o SINDIFERRO enviou correspondências ao 

Governador do Estado, Rui Costa (PT), ao Secretário de 

Estado da Casa Civil, Bruno Dauster Magalhães e Silva e o 

Secretário de Estado de Relações Institucionais, Josias 

Gomes da Silva. 

As notícias veiculadas pela mídia local deixaram os 

empregados públicos da CTB em clima de tensão e 

desespero. Em nenhum momento foi abordado à situação 

deles durante e após a obra do VLT, considerando que há 

mais de 30 anos, laboraram para a União Federal e 

município de Salvador, e atualmente estão servindo ao 

estado da Bahia. 

Contando com as expertises desses funcionários, é possível 

operar, até hoje, um sistema de transporte de passageiros, 

que, infelizmente, é tecnicamente ultrapassado, com o 

material rodante em péssimas condições de uso, 

ressaltando que o labor é degradante, e o quadro de pessoal 

reduzido.

Os valorosos trabalhadores da CTB também enfrentam altos 

níveis de pressão e estresse, e mesmo assim, conseguem 

colocar os trens em funcionamento para atender à 

população suburbana de Salvador.

A EXPERIÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA 

Os cerca de 100 (cem) empregados, sendo a maioria absoluta, 

ex-funcionários da Companhia Brasileira de Trens Urbanos 

(CBTU), empresa pública federal, foram transferidos, no 

governo do Presidente Lula, em novembro de 2005, para o 

município (CTS – Companhia de Transporte de Salvador). 

Uma mudança muito danosa para o trabalhador, marcada por 

alguns desrespeitos aos Acordos Coletivos de Trabalho, a CLT 

e a Constituiição Federal de 1988.. Após muita luta, os trens do 

subúrbio foram transferidos para o Estado, onde parte dos 

direitos foram respeitados, mas, mesmo assim o risco de 

demissão é iminente, considerando a conjuntura de golpe e 

retirada de direitos, os empregos estão ameaçados.

REUNIÃO COM DIREÇÃO DA CTB

No dia 15 de março de 2017, o SINDIFERRO se reuniu com a 

direção da CTB, composta por José Eduardo Ribeiro Copello, 

Diretor Presidente; George Bittencourt Rebouças, Diretor 

Administrativo e Financeiro; Hidelson Menezes Ferreira, 

Diretor de Operação e Manutenção, para tratar dos assuntos 

contidos na Carta nº 035/CG/SINDIFERRO/17, de 09/03/17: 

Reivindicações do CCO; Fechamento de Estações; Via 

Permanente; Manobrador Fixo na Cabine; Plano de Cargos e 

Salários; Comportamento do POPE; Sr. José Kulhavy 

Cardoso; Situação do Material Rodante; Quadro efetivo de 

pessoal insuficiente e Implantação do VLT. O Presidente 

passou um quadro do projeto VLT, e as demais reivindicações 

ficou de estudar e dar uma resposta posteriormente. 

SINDIFERRO DISCUTE SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS DA
 CTB COM SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

Esq. para dir.: Bruno Dauster, Dep. Joseildo Ramos, Paulino Moura, Gilson Correia, Milton Ferreira, Manoel Cunha, Cibele Carvalho, Pedro França, Grace Gomes e José Copello 
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Quanto à discussão do VLT, a direção do SINDIFERRO 

apresentou sugestões para garantia de emprego e melhoria 

dos salários, quando a empresa disse que submeteria para 

avaliação superior.

AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

Através do Oficio nº 03893/2017/SEPAR, de 31/03/17, 

Protocolo nº 8510170008526, o Governador Rui Costa, na 

pessoa da Srª Elisa Cristina Guimarães Pellegrini – 

Secretária Particular do Governador autorizou que o 

atendimento da solicitação feita pelo SINDIFERRO, na 

Carta nº 037/CG/SINDIFERRO/17, de 10/03/17, fosse feita 

pelo Secretário da Casa Civil, Bruno Dauster, no dia 

03/04/17, às 14h00min. 

Assim, nos reunimos na data aprazada, contando ainda 

com as presenças do Secretár io de Estado de 

Desenvolvimento Urbano, Fernando Dantas Torres; 

Superintendente de Mobilidade, Grace Gomes; Chefe de 

Gabinete do Secretário de Relações Institucionais, Cibele 

Carvalho; Diretor Presidente da CTB, José Eduardo 

Copello; Diretor Administrativo e Financeiro da CTB, George 

Bittencourt e o Deputado Estadual, Joseildo Ramos (PT/BA) 

pessoa que ajudou na intermediação para a realização 

dessa  Audiência. 

Os diretores fizeram apresentação das reivindicações que 

foram tiradas das reuniões setoriais e da assembleia geral 

extraordinária, no sentido de garantir direitos consagrados.

O Secretário Bruno Dauster, inicialmente elogiou todos os 

trabalhadores da CTB dizendo que são “verdadeiros heróis 

dos trilhos”. Em seguida detalhou todo o projeto do VLT e 

outros que estão em estudo. Quando questionamos sobre o 

futuro dos funcionários disse: “não há nenhuma perspectiva 

de fechamento da CTB, porque está dentro da estrutura do 

Estado. A CTB terá vida longa daqui para frente. A 

implantação do VLT não é uma sentença de morte para a 

CTB. A CTB vai cumprir uma função como órgão do Estado 

em todo o período da concessão que está previsto de 25 a 

35 anos. Terá o papel de fiscalizadora e gerenciadora do 

processo de implantação do VLT”.

Sobre o futuro dos 100 (cem) funcionários da CTB afirmou 

que: “haverá processo de treinamento e recapicitação 

profissional, e, espera que haja adesão. Essa requalificação 

permitirá a dar musculatura de órgão fiscalizador. Dará 

curso de formação interna para aproveitar o pessoal”.

O Edital está previsto para ser lançado no mês de 

abril/2017. Constará no Edital que a empresa que ganhar a 

licitação terá que absorver 10% dos empregados oriundos 

da CTB.

Quanto os salários que estão defasados em relação ao 

mercado de trabalho, respondeu que: “não há perspectiva 

de reajuste salarial este ano, em virtude das condições 

financeiras em que se encontra o Estado e o país. O ACT 

2015/2016 que se encontra tramitando na justiça, a empresa 

por ser pública, recorrerá da decisão do Tribunal Regional do 

Trabalho”.  

Da possibilidade de parte dos empregados irem para outros 

órgãos do Estado disse que: “a CTB não garante a 

estabilidade, deslocamentos para outros setores”.

Finalmente, a direção do SINDIFERRO apresentou a 

proposta sobre salários: que o governo estudasse uma forma 

de pagamento das vantagens indiretas (horas extras, etc.) 

seja garantido, isto é, para não haver perda salarial. O 

Secretário autorizou ao Diretor Presidente da CTB a fazer um 

estudo e apresentá-lo.  

PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

  O SINDIFERRO insiste em cobrar o Plano de Cargos e 

Salários que participou da sua elaboração, porém, não foi 

dado cópia do trabalho concluído. O PCS passou por análise 

de vários órgãos do governo e hoje se encontra na SAEB – 

Secretaria da Administração.  Foi feita correspondência 

Carta nº 039/CG/SINDIFERRO/17, de 10/03/17, Protocolo nº 

0200170158767, endereçada ao Secretário Edelvino da 

Silva Goes Filho solicitando uma audiência para tratar desta 

demanda da categoria.

Na reunião com o secretário Bruno Dauster, a entidade 

sindical voltou a mencionar o tema e entregou uma cópia da 

referida missiva, reivindicando a implantação do importante 

instrumento de valorização de mão de obra. A audiência 

começou às 14h00min e terminou às 17h00min. 

Foi agendada a audiência para o dia 05/04/17, às 15h30min, 

na SAEB. 

PEDIDO DE MEDIAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO TRABALHO

Diante das incertezas quanto à garantia de emprego, o 

SINDIFERRO entrou com um pedido de mediação junto ao 

Ministério Público do Trabalho da 5ª Região, no sentido de 

convocar o Governo Estadual para discutir a garantia de 

emprego e as melhorias salariais, considerando que do 

ponto de vista dos trabalhadores haverá demissão em 

massa. 

Vamos aguardar a análise do pedido pelo órgão federal para 

apresentarmos nossas reivindicações em audiência. 

MOBILIZAÇÃO

A categoria deve manter a mobilização para podermos 

enfrentar tempos difíceis, e lutar para não perder postos de 

trabalho e direitos adquiridos. Outras ações já estão em 

estudo pelo SINDIFERRO para impedir que haja demissão 

dos trabalhadores.

TRAGÉDIA COM MAQUINISTA COMPLETA 1 ANO

30 DE ABRIL SERÁ LANÇADO O NOVO SITE: www.sindiferro.org.br
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