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Unidade    Ferroviária
o os trens do subúrbio 

N
dia 15 de fevereiro de 2021 

ferroviário deixarão de circular, conforme Oficio do 

Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano 

(SEDUR), Nelson Pelegrino, dirigido ao Diretor Presidente da 

Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB), 

Eduardo Copelo, confirmado em reunião realizada no dia 

25/01/2021 com os dirigentes sindicais do SINDIFERRO, 

Paulino Moura, Manoel Cunha e Pedro França. 

A privatização chega em definitivo na CTB. A direção do 

SINDIFERRO a partir do momento em que o projeto de 

substituir os obsoletos e perigosos trens do subúrbio 

ferroviário de Salvador, por um transporte moderno - já 

utilizado em algumas capitais do Brasil e do mundo – como o 

VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), utilizou de todos os meios 

para garantir ou pelos menos minimizar os graves prejuízos 

que terão os trabalhadores (as) da CTB.

Foram várias reuniões com o então Secretário da SEDUR, Sr. 

Sérgio Britto, sobretudo no ano de 2019, quando foi 

constituído um Grupo de Trabalho com a tarefa de 

diagnosticar e verificar soluções para a categoria, que ao 

longo de décadas dedicou cotidianamente em colocar em 

funcionamento um transporte que há muito tempo não atendia 

com decência e eficiência os usuários do sistema, laborando 

além do limite dos níveis de segurança, com estruturas 

inadequadas e inaceitáveis oferecidas pela Companhia. 

Porém, com zelo, dedicação e responsabilidade, esses heróis 

trabalhadores operaram verdadeiros milagres para não deixar 

a população do subúrbio ferroviário de Salvador sem esse 

transporte tão essencial na vida deles. A capacidade técnica e 

funcional dos 98 (noventa e oito) empregados que hoje atuam 

na CTB foi reconhecida pela gestão empresarial, bem como o 

Secretário da SEDUR, durante a reunião.    

O SINDIFERRO fez um retrospecto da ferrovia que liga os 

bairros da Calçada a Paripe, com 13,5 Km de extensão, e suas 

dez Estações, e, relatou que o início do sofrimento desses 

valorosos trabalhadores (as) veio quando eles foram 

surpreendidos com a transferência da Companhia Brasileira 

de Trens Urbanos (CBTU) para a Companhia de Transporte 

de Salvador (CTS), em novembro de 2005. Isto é, saíram da 

condição de empregado federal para municipal. Todos foram 

concursados quando admitidos na CBTU e, hoje, estão à beira 

de perder o emprego. 

Nessa reunião do dia 25 de janeiro, os dirigentes sindicais do 

SINDIFERRO colocaram a possibilidade de transferir alguns 

empregados para a CCR Metrô Bahia, o que ficou de a 

empresa manter contato e informar ao sindicato na próxima 

reunião.

O SINDIFERRO segue aguardando o resultado das 

alternativas apresentadas ao Governo do Estado, 

intermediada pela SEDUR, considerando que a CTB é 

subordinada a esta Secretaria. 

CAMPANHA SALARIAL 2021/2022

Como a empresa não vai ser extinta imediatamente, portanto, 

conforme dito pelo Secretário da SEDUR, terá outra finalidade 

e precisará de empregados para realizar as novas atividades, 

assim, há a necessidade de se continuar fazendo as 

campanhas  sa la r i a i s  pa ra  os  empregados  que 

permanecerem. Até o fechamento desse boletim, a empresa 

garante que não tem ainda os nomes dos empregados que 

ficarão.  

O sindicato estará realizando Assembleia Geral Ordinária no 

dia 29 de fevereiro de 2021 para aprovação da Pauta de 

Reivindicações 2021/2022. O protocolo será feito no dia 1º de 

fevereiro de 2021. 

A categoria, mesmo diante da grave situação, deve 

permanecer mobilizada para se necessário fazer o 

enfrentamento para garantir seus direitos. 

VAMOS JUNTOS, SEMPRE ! 

A ÚLTIMA VIAGEM DOS TRENS DO SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

CAMPANHA SALARIAL 2021/2022
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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, Bahia, 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 

29 de janeiro de 2021, na sede “Diógenes Alves”, sito a Rua do Imperador nº 353, Mares, 

nesta Capital, às 08h30min horas em primeira convocação e às 09h00min horas, em 

segunda e última convocação, para apreciação e deliberação da seguinte ordem do dia: 1) 

Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicações 2021/2022 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; 7. 

Autorizar a Federação Interestadual dos Trabalhadores Ferroviários da CUT – 

FITF/CNTT/CUT a negociar, assinar o Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022 e instaurar 

Dissídio Coletivo de Trabalho. 

Salvador, 25 de janeiro de 2021.

PAULINO RODRIGUES DE MOURA
COORDENADOR GERAL.
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