
Unidade    Ferroviária

A
 Campanha Salarial 2020/2021 dos 
empregados  da  Companh ia  de 
Transportes do Estado da Bahia (CTB) 

teve início no dia 13 de julho de 2020, com a 
realização da 1ª Rodada de Negociações da 
Pauta de Reivindicações, aprovada na 
Assembléia Geral Ordinária do dia 13 de 
fevereiro do ano em curso, e protocolizada no 
dia 28 do mesmo mês, na sede da empresa, 
em Salvador.

Os valorosos empregados da Companhia 
realizam milagres todos os dias para por em 
funcionamento um sistema, que há muito 
tempo, não atende com dignidade à população 
do subúrbio ferroviário. Laboram no limite da 
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segurança e em condições precárias. Além de 
receberem um salár io extremamente 
defasado, visto que, já faz cinco anos que não 
recebem nenhuma reposição das perdas 
inflacionárias do período. 

Portanto, é graças a esses heróis maltratados, 
que os 15 mil usuários dos trens (dia), ainda 
conseguem utilizar esse transporte de baixo 
custo e que tanto ajuda o povo suburbano.  

Para dificultar ainda mais a situação caótica 
em que estes trabalhadores se encontram, a 
privatização da CTB bate na porta deles, com o 
projeto de implantação do sistema moderno 
VLT/Monotrilho. Isso significa demissão em 
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massa. Segundo a direção da empresa, a CTB 
vai aproveitar apenas um número muito 
pequeno de funcionários. A entidade sindical 
luta para garantir os direitos de todos e evitar 
as demissões.

Nessa 1ª Rodada, a Companhia garantiu a 
data-base 1º de maio e prorrogou o Acordo 
Coletivo de Trabalho em vigor até a assinatura 
de outro instrumento normativo de trabalho.

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO 
PREVIDENCIÁRIO

O SINDIFERRO buscou, junto à empresa, a 
execução das medições para elaboração dos 
laudos  técn icos  de  insa lub r idade  e 
periculosidade, fazendo inicialmente com 
técnicos contratados pela entidade. Depois, a 
CTB resolveu fazer as medições trazendo uma 
empresa da área. Tirado todos os empecilhos 
ocorridos no transcurso do processo de 
avaliação, restou à Companhia que pudesse 
disponibilizar os Perfis Profissiográficos 
Previdenciár ios dos empregados que 
solicitarem, o que até o presente momento, 
não ocorreu. A CTB ficou de informar ao 
SINDIFERRO na próx ima rodada as 
providências tomadas para cumprir o 
acordado.

A categoria está em Estado de Greve. 

ASSINATURA DO ACORDO 
COLETIVO DE TRABALHO

O SINDIFERRO tem dedicado todos os 
esforços no sentido de regularizar as 
c o n d i ç õ e s  p a c t u a d a s  n a s  A t a s  d e 
Negociações do Acordo Coletivo de Trabalho, 
ocorridas desde 2016, porém, sem sucesso 
até aqui. O sindicato também cobrou ao 
Secretário de Desenvolvimento Urbano do 
Estado da Bahia, Nelson Pelegrino, em 
reunião ocorrida no ano passado. Todas as 
cláusulas discutidas e aprovadas passaram 
por diversas revisões, mas, continuam 
emperradas no jurídico da empresa. 

A paciência da categoria já se esgotou faz 
tempo. Assim, se não houver por parte da 
direção da CTB a sensibilidade para resolver 
essa questão, o SINDIFERRO terá que agir 
para garantir os direitos dos trabalhadores. A 
entidade sindical segue aguardando, com a 
serenidade que já lhe é peculiar, uma resposta 
que será dada pela empresa, marcada para o 
dia 31 de julho de 2020. 

Unidade    Ferroviária2


