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O SUPORT-BA deseja a todos um ano novo próspero!
José Bembem

Luta conjunta
contra a
violência
sexual com
crianças e
adolescentes
PÁGINA 2

PL 093/2009
foi votado
e aprovado
pela Câmara
Federal
PÁGINA 3

CONVÊNIO
O SUPORT-BA mantêm a
parceria com as Faculdades FTC e Da Cidade, com
descontos que variam
de 10% a 20%. O convênio educacional possui
uma novidade, agora os
dependentes diretos dos
associados (as), como cônjuge e filhos, também têm
direito ao benefício.
Para saber mais informações, basta acessar os
sites www.faculdadedacidade.edu.br e www.ftc.br.

Foto tirada na última assembléia realizada na porta do TECON para discutir a data-base

Trabalhadores
avaliam proposta
Com relação ao Acordo Coletivo de Trabalho
com o Terminal de Contêineres Salvador
(TECON), a empresa não mudou muito de
posição. Para discutir o assunto, uma nova
assembleia deve acontecer ainda neste mês
de dezembro | PÁGINA 3
www.suport-ba.org.br

Justiça
EDITORIAL
Este ano foi difícil para a categoria. Fato este que deve servir de impulso para 2010, que
vem chegando a todo vapor. O
momento agora é de reflexão.
Como de costume, deve-se
observar os erros para extirpá-los, bem como analisar as
vitórias, para cultivá-las.
Nas batalhas, algumas coisas tiveram que ser jogadas do
navio para manter a velocidade e se permanecer na guerra.
Combate que, infelizmente,
ainda está longe de acabar.
No SUPORT-BA algumas
mudanças foram feitas para
melhor atender aos associados e associadas. Começando
pelo Boca do Cais, que ganhou
força e já completa seu sexto
exemplar. O site do Sindicato (www.suport-ba.org.br) é
atualizado todos os dias com
assuntos direcionados. Nele
também é possível encontrar
escalas dos avulsos, acordos
e convenções em PDFs, entre
outros. E, em breve, estará de
cara nova, integrando uma
maior quantidade de informações para a categoria.
A assistente social do Sindicato também chegou abrindo caminho para várias ações
em favor de todos os associados e associadas, sejam ativos
(as) ou aposentados (as).
O SUPORT-BA continua no
ano novo com o firme propósito de unificação dos Sindicatos
da orla portuária baiana. Pois,
sabe-se que desta forma os interesses dos trabalhadores serão defendidos com mais força.
Em 2010 o lema Unificar para
Fortalecer continua, para tanto,
contamos com a categoria. Vamos hastear nossas velas mais
uma vez, porque temos mais
um ano inteiro pela frente para
navegar. Boas Festas!

União contra o abuso sexual
Os Sindicatos dos Portos baianos, juntamente com Ministério Público do Trabalho, a
EDECA e a CODEBA, assinaram um Termo de Cooperação
contra o abuso sexual de crianças e adolescentes nos Portos.
A terminação que compõe o
anexo 2 do Acordo Coletivo de
Trabalho 2009/2011 da CODEBA foi assinada, no auditório
da empresa, com a presença de
representantes do SUPORT-BA,

SPC e Sindilhéus, além da procuradora do MPT, Edelamare
Melo, entre outros.
O projeto tem como objetivo combater a exploração
sexual e o tráfico de crianças
e adolescentes, apontando
formas de denúncias e fomentando ações que contribuam
para o processo de conscientização da sociedade. Com
isso, devem ser realizadas
oficinas de capacitação para

mobilizar o combate a essa
prática terrível, formando
multiplicadores.
A iniciativa pioneira no
Estado serve de exemplo para
outras entidades que estão
ligadas de forma direta ou
indireta com o problema de
exploração sexual de jovens.
É preciso começar o quanto
antes a guerrear contra essa
realidade que, infelizmente,
ronda a sociedade.

O Termo compõe o Acordo Coletivo de Trabalho da CODEBA, assinado em 13 de novembro, no MPT

Juros de contas antigas do FGTS
Os trabalhadores e trabalhadoras que foram contratados
com carteira assinada até setembro de 1971, e optaram, na
época, por adesão ao Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), podem ter direito a receber um bom dinheiro, chagando até R$17.800,00. O valor
estará disponível a partir de 25
de janeiro. Para saber se tem direito é preciso ir até uma agên-

cia da Caixa Econômica Federal
(CEF) e fazer a consulta.
O pagamento é uma forma
de compensar o trabalhador
pelas perdas decorrentes da
extinção dos juros progressivos, mecanismo de remuneração das contas do FGTS
vigente no período.
Como já se passou muito
tempo desde que os juros progressivos fossem extintos, é

grande a possibilidade de que
os beneficiários tenham falecido. Contudo, seus dependentes e herdeiros poderão
procurar a Caixa para fazer o
acordo e receber os valores.
Atenção, pois só tem direito ao pagamento quem
passou no mínimo três anos
no mesmo emprego. Para esclarecer dúvidas o telefone da
Caixa é o 0800 726 0101.
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TECON

Data-base precisa de vapor

Atenção
associados!

Com relação ao Acordo Coletivo de Trabalho 2009/2010
dos Trabalhadores do Terminal de Contêineres (TECON),
as coisas estão precisando
de uma engrenada por parte dos patrões. No dia nove
de dezembro, em assembléia
realizada na porta da empresa, a categoria não aceitou a
proposta feita pela empregadora, que ficou de mandar
uma contraproposta até o
dia 16 do mês corrente, cumprindo o prometido um dia
após o prazo, ou seja, em 17 de
dezembro.
Na resposta, o TECON se
mantêm duro e não faz nenhuma modificação na proposta feita anteriormente. De
acordo com empresa, a culpa

Quem ainda não pegou o brinde de final de ano do SUPORTBA deve comparecer até o dia
31 de janeiro de 2010 à Sede do
Sindicato, localizada à Avenida Miguel Calmom, Edf. Belo
Horizonte, 2º andar, no Comercio. O horário de retirada é
das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.
Todos os associados e associadas têm direito ao brinde.

é da crise financeira internacional, que abalou o mundo
no último semestre de 2008.
Ainda segundo o TECON, o
comércio ainda não se recuperou e apresenta sinais leves
de recuperação, logo, não é

possível a concessão de aumentos reais nos salários.
Para analisar o retorno do
TECON, a categoria já tem marcada nova assembléia para o
dia 29 de dezembro, mais uma
vez, na porta da empresa.
José Bembem

Avulsos

O presidente do SUPORT-BA discursa para os trabalhadores

Segurança da CODEBA precisa de ajustes
O novo horário da guarda portuária, manutenção e operação da Companhia das Docas
do Estado da Bahia (CODEBA)
não só causou transtornos no
bolso do trabalhador como
também nos portões da empresa. Isso porque, com a
hora de descanso obrigatória
por lei, apenas um guarda

fica por conta do acesso a que
ele corresponde, o que gera
uma sobrecarga e causa perda
de qualidade no serviço. Pois
neste período, um é obrigado
a realizar o serviço de dois.
De acordo com ISPS-Code,
o código internacional que
visa a segurança e a proteção
de navios e instalações portu-

E a CODEBA não se emenda...
O juiz da 4ª vara do Trabalho de
Salvador, no dia 2 de dezembro
de 2009, extinguiu, sem resolução de mérito, a ação declaratória de nulidade de ato judicial,
proposta pela Companhia das
Docas do Estado da Bahia (CODEBA) contra as companheiras
Iara Maria Nascimento Vital,
Mirian Cristina Costa de Oliveira, Neide Auxiliadora de
Oliveira Lima Fernandes, Rita
de Cássia Ferreira da Silva e Ve-

ralice Ramos da Silva.
O objetivo da CODEBA ao
entrar com a ação anulatória
era de reverter a sentença do
processo de número 01602-2003004-05-00-3 RT, que homologou
acordo entre a CODEBA e as
companheiras, reclassificandoas. Mais uma vez, bateram com
a cara na porta. Esperamos que
os atuais dirigentes deixem de
jogar o dinheiro da empresa
pelo ralo, com coisas desse tipo.
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árias, aprovado pelo Governo
Brasileiro em forma de lei, a
situação está totalmente fora
dos padrões.
A situação necessita de
uma atenção maior, pois dentro dos portões da CODEBA há
patrimônios da estatal e de terceiros, além dos próprios trabalhadores que ali laboram.

Depois de várias tentativas
e ameaças de denúncias ao
Ministério Público do Trabalho (MPT), o Sindicato dos
Operadores Portuários de
Salvador e Aratu (SINDOPSA) entrou em contato, via
telefone, com o Sindicato
Unificado dos Trabalhadores Portuários do Estado da
Bahia (SUPORT-BA) e ficou
de enviar contraproposta
relativa a data-base dos trabalhadores avulsos de capatazia e bloco, até o final de
dezembro.
Ficando no aguardo, caso a
promessa não seja cumprida,
será agendada uma assembléia para decidir o próximo
passo a ser tomado com relação ao assunto.

Revitalização do Instituto Portus
O PL 093/2009 foi votado e aprovado pela Câmara Federal, no dia
22 de dezembro, às 16h45, horário de Brasília. O PL destina recursos a serem repassados, via Cias. Docas, para o Portus.
Para a Companhia das Docas do Estado da Bahia o montante será de R$ 6 milhões, valor este que cobre metade da dívida
referente ao repasse de contribuições da empresa ao Instituto.
Com relação a Reserva Técnica de Serviço Anterior (RTSA), a
CODEBA tem outra dívida com o Portus de quase R$ 60 milhões.
Esta também faz parte do passivo das outras Cias. Docas.
Os Sindicatos e a Federação Nacional dos Portuários continuam atentos a todos os movimentos relacionados ao Portus,
não deixando que mãos levianas tentem, novamente, apoderar-se dos recursos do Instituto de Previdência da categoria.
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Direitos

Aposentados têm encontro com base e Federação
No dia 26 de novembro, no auditório do SESI, em Caminho
de Areia, aposentados e pensionistas lotaram o espaço em
busca da defesa de seus direitos
perdidos. Com a participação
dos presidentes da Confederação Brasileira de Aposentados
e Pensionistas (COBAP), Warley Martins, e da Federação das
Associações de Aposentados,
Pensionistas e Idosos do Estado
da Bahia (FEASAPEB), Marise
Sansão, assuntos relacionados
à categoria foram tratados na
mesa de debates.
Dentre os assuntos destacados esteve a necessidade de
uma maior participação dos
trabalhadores inativos, a forte
adesão das mulheres na Bahia,
as vitórias já conquistadas, a
participação do SUPORT-BA, e a
importância de eventos como o
Dia Nacional de Luta, em Recife, e as vigílias e idas à Brasília.
Quando aberto à assembléia,
os presentes que pediram a palavra falaram da importância
do evento, dos esclarecimentos
feitos, bem como a necessidade de outros momentos semelhantes. Para Warley ainda
é preciso muito que fazer. “A
gente tem é que mostrar com
trabalho”, completou.
A luta dos aposentados
e pensionistas do INSS vem
sendo travada por muito tempo pela categoria em busca de
justiça igualitária. Uma delas,
é que o mesmo reajuste dado ao
salário mínimo seja dado para
eles. Como isso não acontece,
muitos trabalhadores que deram duro durante toda a vida
precisam fazer malabarismos
com o que recebem para comprar remédios, pagar plano de
saúde, se alimentar, etc. Muitos
deles chegam a passar necessi-

está convidada pela Federação
das Associações de Aposentados, Pensionistas e Idosos do
Estado da Bahia (FEASAPEB)
para antecipação de uma ho-

menagem ao Dia Nacional do
Aposentado, comemorado no
dia 24 de janeiro. Será o abraço simbólico a Igreja do Bonfim. O evento também serve

Com a
palavra,
Warley
defendeu a
notoriedade
nacional da
COBAP, se
emocionou
e garantiu
continuar
na luta

RECEITAS E DESPESAS: NOVEMBRO - 2009
RECEITAS
CATEGORIA

ASSOCIADOS(AS)

AVULSOS(AS)
CODEBA
INTERNACIONAL
TECON
TOTAL

CONTRIBUIÇÃO

89
167
23
107
386

8.150,86
17.699,32
454,25
2.024,34
28.328,77

DESPESAS

VALOR

IMPRESSÃO DO “BOCA DO CAIS”

740,00

TELEFONE (FIXO E MOVEL), EMBASA E COELBA

4.414,62

TRANSPORTE E MATERIAIS DIVERSOS (INCLUINDO BRINDES P/ ASSOCIADOS)

8.187,59

COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO

365,00

VIAGENS

4.273,04

CONDOMÍNIO EDF. BELO HORIZONTE E CIDADE DE ARACAJU

2.055,06

MENSALIDADE DO DIEESE

867,15

MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO NACIONAL PORTUÁRIOS

568,37
200,00

SITE (PÁGINA DA INTERNET)
SALÁRIOS DOS(AS) FUNCIONÁRIOS(AS) (INCLUINDO FÉRIAS E 13º SALÁRIO)

22.800,49

INSS, FGTS (INCLUINDO 13º SALÁRIO)

24.887,71

PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS (INCLUINDO ISS)

3.746,82

REFEIÇÃO E TRANSPORTE DOS(AS) FUNCIONÁRIOS(AS)

5.612,40

CUSTAS JUDICIAIS

4.363,87

CARTÓRIO

688,62

dades. Uma triste realidade.

COMPRA DE VEÍCULO NOVO (INCLUINDO EMPLACAMENTO)

Convite No dia 12 de janeiro, toda a população baiana

CORREIO

4

como alerta aos governantes,
com o intuito de mostrar que
os aposentados estão dispostos a lutar pela garantia de
seus direitos.

TOTAL

53.961,97
42,15
137.774,86
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