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TECON: mobilização gera resultados
A paralisação dos trabalhadores e trabalhadoras do Terninal de
Contêineres de Salvador, em fevereiro, trouxe resultado positivo para a
categoria, porém não o esperado | PÁGINA 3

Campanha
salarial das
Cias. Docas
Federais
será unificada
PÁGINA 4

Comissão
acompanha
segurança em
Portos baianos
Trabalhadores (as) do TECON fizeram manifestação na principal via de acesso ao Porto de Salvador

Você Sabia?

Transparência

É importante saber
quem representa os seus
direitos trabalhistas.

No site do SUPORT-BA (www.
suport-ba.org.br) estão as
prestações de contas mensais
do Sindicato, além de outras
informações. Basta clicar
em Movimento Financeiro
e conferir como está a saúde
financeira da entidade.
O SUPORT-BA faz questão
de informar aos associados
(as) tais valores, pois, além de
tudo, é direito da categoria.
Anualmente acontece uma
Assembléia de prestação de
contas. Compareça!

Você conhece a diretoria do seu Sindicato?
Entre no site do SUPORT-BA e conheça a
sua composição. O endereço eletrônico é o
www.suport-ba.org.br.
Clique em O Sindicato e depois em Diretoria . Lá, estão os nomes
dos escolhidos pela
categoria.

www.suport-ba.org.br
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Data-base avulsos
Boa notícia para os/as trabalhadores (as) avulsos. Em 19
de janeiro de 2011, foi assinada a Convenção Coletiva
dos Avulsos com o Sindicato
Patronal Sindopsa. O reajuste salarial foi de 4,36% e,
a título de ganho real, 1,8%
para a quitação das perdas
salariais.
Com isso, os valores das
diárias para as atividades de
capatazia e seus conexos passaram de R$ 29,42 para R$ R$
38,44. Já a diária para os serviços de atracação saiu de R$
50,00 para R$ 52,00.

Ação

Seguro para a segurança
O Conselho de Autoridade
Portuária (CAP) criou uma
comissão permanente para
acompanhar as reais condições de segurança nos portos
de Salvador e Aratu. Neste
primeiro momento, quem
representa o Bloco III são os
companheiros Ulisses Junior,
do SUPORT-BA, e Ney Esposel,
do Sindicato dos Estivadores.

O objetivo desta comissão
é verificar e diagnosticar o que
é necessário para uma melhor
segurança nos citados Portos
baianos. Gerando assim, mais
tranqüilidade aos donos das
mercadorias que são movimentadas neles e, principalmente,
aos/às trabalhadores(as) que
militam todos os dias nas áreas
operacionais e de manutenção,

tanto a bordo como em terra.
Todos devem colaborar
para a diminuição dos acidentes nos Portos, que na maioria
dos casos deixam vítimas fatais ou seqüelas irreversíveis.
Seja uma atenção maior, um
cuidado no manusear, enfim,
com a união de forças a situação pode ficar melhor e a incidência de acidentes menor.

A Comissão foi criada para tentar evitar acidentes como este na foto, ocorrido em outubro passado

Mulher: homenagem merecida
O Dia Internacional da Mulher, celebrado a 8 de Março,
tem como origem as manifestações das mulheres russas por melhores condições
de vida e trabalho. Essas
manifestações marcaram o
início da Revolução de 1917.
Entretanto a ideia de celebrar
um dia da mulher já havia
surgido desde os primeiros
anos do século XX, nos Estados Unidos e na Europa, no

contexto das lutas de mulheres pelos mesmos ideais,
além do direito ao voto. Nos
países ocidentais, a data foi
esquecida por longo tempo
e somente recuperada pelo
movimento feminista, já na
década de 1960.
Hoje, a celebração do Dia
Internacional da Mulher
perdeu um pouco o seu sentido original, adquirindo
um caráter festivo e comer-

cial, esquecendo aquelas
operárias grevistas do 8 de
março de 1917.
Na verdade, todos devem
voltar-se à lembrança das conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres, sem
esquecer a discriminação e a
violência a que muitas delas
ainda são submetidas em todo
o planeta. Não só atentando
para para a festividade da data,
porém, também merecida.

Pelo fim
do imposto
sindical
Mais de 42 milhões de
trabalhadores brasileiros
com carteira assinada devem ter tido descontado
o equivalente a um dia
de trabalho de seus salários como imposto sindical neste mês de março.
O procedimento ocorre
anualmente desde a aprovação da CLT, em 1943.
Contudo, a Central
Única dos Trabalhadores (CUT) defende o fim
da cobrança do imposto
sindical e começa a questionar o referido desconto, numa campanha
nacional em tevês, rádios
e jornais. O governo federal deve ser criticado por
não cumprir um acordo
selado em agosto de 2008
com as Centrais. O montante oriundo do imposto
sindical é estimado em
quase R$ 100 milhões. As
entidades que mais arrecadam são a CUT e a Força Sindical, que em 2009
embolsaram cerca de R$
26,7 milhões e R$ 22,6 milhões, respectivamente.
O que se deseja é que o
desconto seja dado de forma democrática e opcional, caso a caso, discutido
em Assembléia. Tal compromisso foi assinado pelos presidentes da CUT, da
Força Sindical, da UGT, da
CTB, da NCST e da CGTB,
e já deveria estar funcionando desta forma.
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TECON

Greve no TECON mobilizou a categoria
O resultado não foi o esperado pelos trabalhadores (as) da empresa, que tinham expectativa em torno de 10% de reajuste.
O aumento não passou de 8,5% para quem recebe até R$ 1.000,00 e 7% para os que têm vencimentos acima deste valor
Foi assinado, no último dia
dois de março, às 9h, o Acordo
Coletivo de Trabalho 2010/2011
dos trabalhadores (as) do Terminal de Contêineres (TECON).
Representando o SUPORT-BA,
fizeram-se presentes na assinatura o presidente da instituição, Ulisses Junior, bem como
seus diretores José Bembem e
Alex Nunes.
Na mesa, foi confirmada
a vontade da categoria, conquistada na greve do dia 10 de
fevereiro deste ano. O ponto
que mais emperrava as negociações era o reajuste salarial.
Depois da paralisação, que
chamou a atenção do TECON
e da sociedade, o reajuste ficou em 8,5% para quem recebe
até R$ 1.000,00 (um mil reais)
e 7% para os que estão acima
deste valor. Salientando que,
a data-base em questão ainda era a de 1º de novembro de
2010.
Com a greve deflagrada pelos trabalhadores e trabalhado-

Na foto, categoria delibera durante o movimento grevista

ras do TECON, o movimento no
Portão 3 do Porto de Salvador foi
grande, logo cedo, por volta das
6h. Quem também se atentou
para a movimentação, além da
empregadora, foi a autoridade
portuária baiana, a Companhia das Docas do Estado da
Bahia (CODEBA), que se ofereceu para fazer a mediação das
negociações.
Depois de muita conversa

FIQUE POR DENTRO
Direitos e deveres dos trabalhadores portuários avulsos e
Operadores Portuários
São deveres dos trabalhadores portuários avulsos:
a - Cumprir determinações legais e o previsto na Convenção Coletiva de Trabalho e Acordo Coletivo de trabalho;
b – Não abandonar o trabalho ou ausentar-se dele sem autorização do operador portuário ou seu preposto; entre outros.
São deveres dos Operadores Portuários:
a – Tratar e fazer tratar todos os trabalhadores portuários
avulsos com dignidade, justiça, respeito e isenção;
b – Prestar aos Sindicatos dos Trabalhadores Portuários Avulsos, quando solicitadas, as informações atinentes ao desenvolvimento normal das relações de trabalho; entre outros.
A Norma Disciplinar do OGMOSA está no site do SUPORTBA (www.suport-ba.org.br). Clique em Convenções e acordos e leia o documento na íntegra.
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e debates, se chegou a um valor aceito pelos trabalhadores
e trabalhadoras da empresa.
Contudo, não foi o ideal e o
que a categoria tinha esperança de conquistar, mas há a certeza de que novas lutas ainda
hão de ser enfrentadas em favor de melhorias trabalhistas
e sociais, entre elas, um plano
de saúde digno, empréstimos
de férias, auxílio creche, etc.

Entre as conquistas garantidas, além do reajuste, foi o
não desconto do dia de greve
e que, a partir do segundo semestre deste ano, os salários
devem ser adequados aos que
vigoram atualmente no mercado de trabalho, uma vez que
estão abaixo da média.
O SUPORT-BA está atento às
possíveis perseguições que os
trabalhadores (as) participantes deste movimento podem
vir a sofrer. Caso, porventura,
já esteja passando por algum
tipo de pressão, entre em contato com o Sindicato.
Para ter acesso ao acordo
na íntegra, entre no site do
SUPORT-BA (www.suport-ba.
org.br) e baixe o documento
localizado em Convenções
e Acordos. A categoria deve
ficar atenta, pois “o tempo
não pára”. Este ano estaremos
juntos outra vez para as negociações de mais uma database, que é 1º de novembro de
2011.

Avanço: terra a vista
Foi aberto um canal de comunicação entre os trabalhadores
e trabalhadoras do Terminal
de Contêineres (TECON - Salvador) e a empresa, através
do Sindicato Unificado dos
Trabalhadores Portuários do
Estado da Bahia (SUPORT-BA).
Os encontros, que acontecerão
às primeiras terças-feiras de
cada mês, significa um grande
progresso para a categoria.
Na oportunidade, vão ser
tratados assuntos extraídos
das reivindicações dos trabalhadores (as) do TECON, como
os problemas enfrentados

com os equipamentos utilizados pelos mesmos. Desta
forma, espera-se que sejam
melhoradas as condições de
trabalho na área de manutenção e operação da empresa.
De fato, com essa forma de
comunicação, o entendimento entre as partes pode ficar
ainda mais eficiente e sem
ruídos. Refletindo assim, em
progresso para o trabalhador,
que tem sofrido muito com
os tombos na comunicação.
Espera-se que com o aumento do diálogo seja possível ver
além do horizonte.
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União nacional por melhoria no
trabalho nas Companhias Docas
Os Sindicatos filiados à Federação Nacional dos Portuários
(FNP) se reuniram nos dias 8 e
9 de fevereiro, em Vitória do
Espírito Santo, para acertar
uma pauta única, que tenha
validade para todo o Brasil.
Ou seja, as campanhas salariais das Companhias Docas
do Brasil 2011-2012 serão feitas
de forma unificada nacionalmente. O objetivo maior é a
correção dos desvios que vem
acontecendo com os vinculados a Cias. Docas, além das
injustiças ocorridas.
Foi definido um cronograma
a ser seguido por todos os Sindicatos, a começar pela realização
de uma Assembléia até o dia 25
de março. No dia 1º de abril, foi
entregue a pauta à Cia. Docas
da Bahia - CODEBA, de forma
simultânea, às 11h, seguindo o
mesmo padrão em todo o Brasil, conforme já previsto.
Seguindo a agenda, dias

16 e 17 de maio, em Brasília, a
Comissão deve se reunir novamente para discutir o movimento até a data. E, em 30
de maio, Assembléias da categoria para avaliar a pauta,
entre outras coisas.
O documento deve conter
alguns assuntos básicos, como

reajuste salarial unificado, padronização do valor dos vales
refeição/alimentação, ganho de
produtividade, não aplicação
da resolução nº 09/1996, padronização dos acordos coletivos,
etc. Essa é mais uma ação para
sanar os problemas do/da trabalhador (a).
DIVULGAÇÃO SUPORT ‒ ES

Representantes de todo o Brasil se uniram para definir uma pauta justa

Contra exploração de crianças e adolescentes
O Aeroporto Santos Dumont
sediou no mês passado o
lançamento da Campanha
de Carnaval para o Enfrentamento da Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes. A ação objetiva desenvolver ações conjuntas que
contribuam para a redução do
número de casos desse tipo de
violência, que costuma registrar aumentos durante as festas carnavalescas.
A campanha foi elaborada pela Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da
República e pela Comissão Intersetorial de Enfrentamento
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da Violência Sexual contra
Crianças e Adolescentes. Serão distribuídos materiais de
orientação e esclarecimento
sobre o assunto, com destaque para o Disque Direitos
Humanos, que é o Disque 100
(serviço gratuito que funciona 24h nos sete dias da semana para receber denúncias de
violência contra crianças e
adolescentes).
O aeroporto de Salvador
também participou da ação,
juntamente com os do Rio
de Janeiro, São Paulo, Recife, Vitória, Belo Horizonte,
Cuiabá, Natal, João Pessoa,

Florianópolis, Curitiba, Porto
Alegre, Porto Velho, Brasília,
Manaus, Fortaleza e Belém.
Com relação à exploração
sexual de crianças e adolescentes, o acordo coletivo firmado
com a CODEBA traz uma cláusula que contém um termo
de cooperação entre o Ministério Público do Trabalho, o
SUPORT-BA e a Cia. Docas da
Bahia, além da Federação Nacional dos Portuários (FNP),
os Sindicatos dos Portuários
de Ilhéus e o de Aratu (SPCBA).
É uma medida de prevenção
ao abuso de menores nas áreas
dos citados portos .

Data-base
Internacional
Todos os trabalhadores e trabalhadoras da Internacional,
localizada no Porto de Salvador, devem ficar atentos às
movimentações da data-base
da categoria, que é 1º de maio.
No dia 04 de abril, o SUPORTBA começou a convocar os /as
funcionários (as) da empresa
para a realização de uma Assembléia. Na oportunidade,
no encontro que ocorreu na
porta da empresa, foi retirada
a pauta de reinvidicações da
categoria.
A pauta foi entregue a Internacional no dia 07 de abril.
Agora, espera-se uma breve
resposta da empresa.
A participação de cada um
é importante, pois quanto
maior o número de presentes
nos encontros a serem marcados pelo Sindicato, mais a
pauta espelhará a vontade e o
desejo da classe trabalhadora.
Partipem!

Ajuda ao
PORTUS
Para evitar o naufrágio do
Instituto de Seguridade dos
Portuários (PORTUS), nos
dias 23 e 24 de fevereiro, o Comitê Nacional em Defesa do
PORTUS se reuniu no Rio de
Janeiro, para avaliar os passos
já dados e deliberar as novas
coordenadas, no intuito de
sanar os problemas enfrentados pelo PORTUS.
Os próximos passos a
serem dados em favor do
PORTUS tem a ver com a continuidade da luta em busca
do saneamento do Instituto
dos trabalhadores e trabalhadoras portuários brasileiros.
Novos encontros devem
acontecer em breve, pois este
barco não pode afundar.
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