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Muita luta, pouca festa
CODEBA tem
fiscalização
deficiente
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Saúde
financeira do
SUPORT-BA
está bem
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Falta de
investimento
gera risco para
o trabalhador
PÁGINA 5

Atenção!
Desde o mês de janeiro, o atendimento dentário no Posto
Médico do Sindicato Unificado
dos Trabalhadores Portuários
do Estado da Bahia (SUPORTBA) começou a ser feito mediante a marcação de horário.
Para agendar, basta ligar no (71)
3242-1874 ou 0800 284 8998.
Os atendimentos com a
dentista são feitos nas segundas, quartas e sextas-feiras,
sempre pela manhã.

Trabalhadores no Porto de Salvador realizam suas tarefas diárias

Convênios
Atenção para as datas de
inscrições das Faculdades
Da Cidade do Salvador e
FTC, ambas conveniadas
com o SUPORT-BA. O candidato interessado em se
inscrever na FCS deve fazêlo até o dia 19 de março. As
provas serão realizadas no
dia 21. Já os que querem in-

gressar na vida acadêmica
pela FTC têm um prazo
maior, até o dia 04 de abril,
com provas a se realizarem
no dia 11 do mesmo mês.
Vale lembrar que estas
instituições educacionais
conveniadas com o SUPORTBA oferecem descontos de
até 20% para seus associados e associadas, bem como
seus cônjuges e filhos.

www.suport-ba.org.br

O Dia Nacional
do Portuário,
mesmo sendo
uma data
festiva, faz
lembrar que
ainda há muita
luta pela frente
em prol da
categoria.
Fato este,
que reforça a
necessidade de
uma unificação
maior da classe
trabalhadora
portuária.
Homenagem
merecida
para esses
trabalhadores
e trabalhadoras
que labutam
com o setor
que mais
movimenta a
economia do
Estado
PÁGINA 6

CODEBA
EDITORIAL
Infelizmente, este ano de
2010 começou de forma
trágica. Logo no início
teve a fatalidade em Angra dos Reis, no Rio de
Janeiro, e no dia 12, a tragédia no Haiti, que mobilizou o mundo. Isso,
sem contar às chuvas que
vêm castigando algumas
de nossas cidades. O resultado são milhares de
pessoas que ficam desamparadas, precisando
de ajuda para suprir suas
necessidades
básicas,
como comer e beber.
Com isso, as atividades sociais ganham
força e ficam mais freqüentes. Quem não pode
ajudar a todos, faz da
forma de pode. O fato é
que o mundo precisa de
ajuda. Seja na economia
da água, da luz, uma ligação com donativos,
um depósito na conta de
algum órgão de ajuda,
uma roupa esquecida no
guarda-roupa, um alimento que está no canto
do armário, enfim, hoje
qualquer auxílio está
sendo bem vindo.
É o momento de revermos nossos conceitos e
olharmos um pouco mais
para os outros, esquecendo por alguns momentos
a corrupção e seus derivados, que tanto nos repugna. É isso mesmo. Está na
hora de levantar, sem esperar o próximo, e agir! Veja
se o visinho ou um colega
de trabalho precisam de
ajuda. Até mesmo uma
instituição, enfim, ação!

Segurança falha
A segurança no trabalho dos
portos administrados pela
CODEBA apresenta grandes
falhas. Hoje, se for feita uma
análise comparativa entre o
que manda a NR 29 e o que
realmente se pratica como
segurança nas áreas portuárias, será percebido que ainda
há muito que fazer.
Em uma área portuária que
congrega todo o tipo de car-

ga nacional e internacional,
com diferentes especificações
de armazenagem e, algumas,
apresentando perigo, os custos são muitos altos. Fato este
de conhecimento de todos. O
problema é que as operadoras
sempre dão um jeito de economizar, infelizmente, na segurança do trabalhador.
Não deixando de lado o trabalhador que também tem uma

parcela da culpa. Primeiro por
às vezes descumprir as normas
de segurança e de proteção, e
segundo, por não denunciar e
ainda compactuar com as negligencias perpetradas.
O SUPORT-BA atenta para
o fato de que quando acontece um acidente, tanto o trabalhador como o patrão são
afetados. E o custo é realmente maior do que a prevenção.

A novela da guarda esquentou com as alterações feitas nos horários em vigor no acordo atual

CODEBA: mais um capítulo da guarda
Desde dezembro, foi solicitada audiência no Ministério
Público, que quando marcada, ficou para o dia 26 de janeiro de 2010. Contudo, não se
obteve o resultado esperado,
que era a resolução dos problemas ainda existentes da
guarda portuária da CODEBA, como falta de pessoal e o
horário de descanso/refeição.
Dificuldades estas, que estão
prejudicando o cumprimento correto das tarefas.
Na oportunidade, foi
discutido o pagamento das

horas extras que foram suprimidas em relação ao antigo horário obedecido pela
guarda portuária (3x3x3x).
Após discussões, a audiência
foi remarcada para 1º de fevereiro. Neste novo encontro,
a CODEBA foi representada
por André Sturaro, assessor
da presidência da empresa, que logo se prontificou a
apresentar uma proposta de
pagamento das horas extras,
pois se assume que houve a
suspensão das horas.
Já com relação aos proble-

mas dos guardas, ficou certo
que a Cia. de Docas da Bahia
tentará repor os quadros, inclusive, com os anistiados
pela Comissão de Anistia do
Ministério do Planejamento,
criada para reavaliar as demissões no governo Collor.
Foram anistiados 59 trabalhadores, dentre eles oito
guardas portuários.
Espera-se que esse impasse
seja resolvido logo. Só assim
esta novela irá acabar. Lembrando que ela já foi esticada
além do que se esperava.

Publicação do Sindicato Unificado dos Trabalhadores nos Serviços Portuários da Bahia (SUPORT-BA). Editado e publicado sob a responsabilidade da diretoria
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Administração

Passa bem, obrigado!

Apesar do assunto ser de extrema relevância, poucos
associados(as) compareceram na assembléia

Dia Nacional
do Aposentado
é marcado
por lutas
Foi reafirmando a luta pela
dignidade e efetivação dos
direitos assegurados por leis,
que milhares de aposentados,
pensionistas e idosos marcaram o dia 24 de janeiro, data
em que se comemora o Dia Nacional do Aposentado, no Santuário de Aparecida, em São
Paulo. A manifestação foi em
prol da votação e aprovação
dos projetos de interesse dos
aposentados, principalmente
os já aprovados pelo Senado.
E não pára por aí, pois
novas mobilizações vão ser
feitas no decorrer do ano, até
que os direitos dos segurados
estejam valendo de verdade. Dentre os mais urgentes
estão o reajuste igual de salários mínimos para todos
aposentados e pensionistas,
o fim do fator previdenciário
e a recuperação do poder de
compra da data da concessão
do benefício.

Apesar de todas as dificuldades, a saúde financeira do
SUPORT-BA está boa. Esta
foi a conclusão que todos os
associados e associadas, presentes na assembléia de prestação de contas do Sindicato,
tiveram no dia 29 de janeiro.
Com a presença do contador
da entidade, Nelson Carvalho
da Silva, foram discorridos e
deliberados dados referentes
ao assunto, assim como valores e situação atual dos bens
da categoria.
Com a palavra, o diretor do
SUPORT-BA, Marcelo Fernandes, destacou as lutas travadas
no decorrer desses anos em que
ele esteve presente na direção do

Sindicato, que saiu do vermelho
para o azul. “Quando a gente assumiu a direção aqui não tinha
dinheiro. Passamos por muitas
dificuldades para cobrir as despesas, mas vencemos”.
Nos últimos meses, os gastos têm sido mais altos que os
recebimentos, mas ainda não
chega a preocupar. infelizmente, as contribuições dos associados não estão conseguindo
manter a entidade. “Esse déficit não nos afeta ainda porque
temos ganhado processos trabalhistas, mas não podemos
ficar dependendo disso, temos
que nos auto-sustentar”, afirmou o presidente do SUPORTBA, Ulisses Junior.

Seis trabalhadores já foram anistiados
A Comissão de Anistia,
cumprindo o que determina
a lei, considerou anistiados
59 trabalhadores e trabalhadoras demitidos pela Companhia das Docas do Estado
da Bahia (CODEBA) durante
o famigerado governo Collor
de Mello.
Até o momento, seis portarias já foram publicadas no
Diário Oficial da União. Estes
serão cedidos para órgãos administrativos federais, como
Ministério da Justiça, Agricultura e da Fazenda. Quanto
às outras 53 portarias, o SUPORT-BA aguarda o retorno
dos companheiros e compa-

nheiras. O pessoal, cedido ou
não, ficará sob responsabilidade da CODEBA.
Contudo, há previsão de
que a Companhia de Docas da
Bahia realize concurso público ainda neste ano de 2010. O
Sindicato está atento, pois seria uma completa incoerência
fazer concurso público para
preenchimento de vagas, isto
quando há funcionários sendo cedidos a outros órgãos.
A posição mais correta
seria completar o quadro das
possíveis vagas com os anistiados e depois, caso ainda
necessite, buscar no mercado
de trabalho externo.

Cedidos
ou não, a
CODEBA
ficará
responsável
pelos
anistiados
que já estão
nas portarias
vigentes

Direção do OGMOSA é empurrada com a barriga
Há situações que cabem
certeiramente em ditados
populares, como o caso da
presidência do OGMOSA.
Para este caso vai a lembrança de Otávio Manga-

Boca do Cais | Janeiro e Fevereiro de 2010

beira, quando o mesmo dizia
“pense num absurdo, na Bahia
tem precedentes”.
Isso porque a chefia do órgão
já está vaga por vários meses e o
vice, que estatutariamente ocu-

paria o cargo, diz que não
responde pela presidência,
afirmando “só estou aqui
para assinar papéis”. Certas
coisas só se vê na Bahia mesmo. Sem mais comentários.
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Finanças

Dicas

RECEITAS E DESPESAS: DEZEMBRO - 2009
RECEITAS
CATEGORIA

ASSOCIADOS(AS)

AVULSOS(AS)
CODEBA

Seu direito

CONTRIBUIÇÃO

91

9.677,20

182

11.793,18

INTERNACIONAL

23

465,76

TECON

98

2.024,51

TOTAL

394

ADVOGADO

23.960,65

DESPESAS

VALOR

TELEFONE (FIXO E MOVEL), EMBASA E COELBA

4.218,31

CORREIO

35,00

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS

1.291,96

TRANSPORTE E MATERIAIS DIVERSOS

21.893,74

COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO

433,00

CONDOMÍNIO EDF. BELO HORIZONTE E CIDADE DE ARACAJU

1.920,00

MENSALIDADE DO DIEESE

867,15

MENSALIDADE DA FEDERAÇÃO NACIONAL PORTUÁRIOS

1.415,95

SITE (PÁGINA DA INTERNET)

200,00

SALÁRIOS DOS(AS) FUNCIONÁRIOS(AS) (INCLUINDO FÉRIAS E RECISÃO CONTRATUAL)

18.076,55

INSS, FGTS (INCLUINDO RECOLHIMENTO DE MULTA RECISÓRIA DO FGTS)

10.651,51

PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS (INCLUINDO ISS)

3.415,95

REFEIÇÃO E TRANSPORTE DOS(AS) FUNCIONÁRIOS(AS)

4.405,66

CUSTAS JUDICIAIS

3.690,00

CARTÓRIO

50,00

TOTAL

72.564,78

SERVIÇO SOCIAL

RECEITAS
ASSOCIADOS(AS)

CONTRIBUIÇÃO

AVULSOS(AS)

84

7.854,42

CODEBA

176

11.851,72

INTERNACIONAL

23

456,25

TECON

103

2.050,91

TOTAL

386

22.213,30

DESPESAS

VALOR

TELEFONE (FIXO E MOVEL), EMBASA E COELBA

2.149,04

CORREIO

5.052,86

TRANSPORTE E MATERIAIS DIVERSOS

9.045,90

CONDOMÍNIO EDF. BELO HORIZONTE E CIDADE DE ARACAJU
MENSALIDADE DO DIEESE
SITE (PÁGINA DA INTERNET)
SALÁRIOS DOS(AS) FUNCIONÁRIOS(AS) (INCLUINDO FÉRIAS E RECISÃO CONTRATUAL)

601,50
1.820,00
867,15
200,00
13.943,10

INSS, FGTS (INCLUINDO RECOLHIMENTO DE MULTA RECISÓRIA DO FGTS)

9.227,14

PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS (INCLUINDO ISS)

3.357,36

REFEIÇÃO E TRANSPORTE DOS(AS) FUNCIONÁRIOS(AS)
TOTAL

4

28,70

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS
COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO

Adriano Magalhães é advogado
do SUPORT-BA.

O social e você

RECEITAS E DESPESAS:JANEIRO - 2010
CATEGORIA

“Os trabalhadores precisam
ficar atentos com relação a
seus direitos. No Sindicato,
as queixas que recebo com
mais freqüência são ligadas as empresas operadoras,
principalmente o TECON. O
que se percebe é que as empregadoras não dão o tratamento legal devido, deixando
de cumprir algumas obrigações prescritas na Lei. Sendo
assim, quando o trabalhador
é demitido ele nos procura para saber a melhor forma de agir. Normalmente, o
aconselhamento segue para
o ajuizamento de reclamação
trabalhista”.

3.691,80
52.084,55

“Quem não se comunica, se
trumbica”. Hoje, no mundo
globalizado, vai longe quem
se atenta para as informações que nos são passadas,
seja pelo telejornal, pela
revista, ou no bate papo entre amigos. A informação é
o instrumento que nos dá
acesso ao conhecimento, e
conhecer é necessário para
fortalecer a luta pelos nossos direitos. Portanto, não
espere “tempo ruim”, se informe. E não se esqueça de
procurar o Serviço Social do
SUPORT-BA. A campanha
de recadastramento acabou,
mas ele ainda pode ser feito.
Informações: (71) 3242-1874
ou 0800 284 8998.
Rafaela Silva é assistente social
do SUPORT-BA.
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Segurança

Economia traz riscos para o trabalhador
A Intermarítima, empresa que
oferece serviço de atracação e
desatracação, vem em alguns
casos fritando o porco com a
própria banha. Com a falta de
pessoal, o risco fica obvio para
ambos os lados, tanto para o trabalhador como para a empresa.
Já a Companhia das Docas
do Estado da Bahia (CODEBA),
que aparenta ser autoridade

portuária somente no papel,
está pecando também quando
não fiscaliza como deveria os
serviços portuários baianos.
Não faz muito tempo, o
presidente do Sindicato Unificado dos Serviços Portuários
do Estado da Bahia (SUPORTBA), Ulisses Junior, presenciou Wellington Sampaio
Neves, funcionário da CODE-

BA responsável pela manutenção da empresa, usando
um trabalhador da Servelectrin para ajudar a atracar um
navio de passageiros.
Ao ver o que estava acontecendo, Ulisses logo denunciou na SRTE, antiga DRT,
e ainda comunicou o fato
ao coordenador do porto de
Salvador, Alfredo Vita Neto,

esperando que não se repita
mais essa situação.
Episódios assim põem em
risco a vida de trabalhadores
não treinados. Cabe agora
uma fiscalização responsável
e mais competente.
Pois, quando acontecem
os acidentes, as consequências podem ser fatalmente
inreversíveis.

Avulsos: em
busca de um
aumento real
A última proposta para os trabalhadores de capatazia e bloco
foi analisada pelos empregadores, mas não aprovada. O pedido
é de 6,38% de reajuste e 1,38% de
ganho real em cima das taxas de
produção e das diárias básicas.
Também está sendo solicitado tickets aos domingos
e feriados para capatazia, no
valor de R$ 7,00, além de reajuste nas taxas de atracação e
desatracação de R$ 50,00, que
atualmente é R$ 47,00.
O Sindicato continua no
aguardo e espera que o fechamento do acordo seja feito o
mais breve possível.

TECON analisa
proposta de
acordo coletivo
Depois de assembléias na porta do Terminal de Contêineres
de Salvador (TECON), foi apontada a possibilidade de melhorar a proposta com relação aos
trabalhadores e trabalhadoras
vinculados à empresa. Também pediu-se prazo, até após
o carnaval para o envio da primeira proposta.
Agora, a categoria deve ficar
atenta, pois em breve será convocada uma nova assembléia .

A não fiscalização dos serviços portuários podem causar sérios transtornos. Acima, entrada da Intermarítima

Você consulta seu saldo do FGTS?
Parece não ser preciso, mas os
trabalhadores e trabalhadoras devem consultar seus extratos do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço (FGTS),
e procurar a fiscalização do
Ministério do Trabalho caso
seu empregador não esteja fazendo os depósitos corretos.
O não depósito do fundo
pode gerar vários problemas,
não só para o (a) trabalhador (a).
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Se a empresa não deposita corretamente, os recursos do FGTS
deixam de ser empregados em
diversas finalidades sociais,
como o financiamento de habitação e saneamento.
Segundo informações, no
final do ano passado, o estoque de dívidas acumuladas das
empresas com o FGTS chegou
a R$ 10,981 bilhões. Esse valor é
correspondente ao acúmulo de

dívidas. Destas, cerca de 90%
está em cobrança judicial.
Portanto, fiquem atentos
e façam valer seus direitos.
Lembrem-se que o FGTS é
como uma poupança para o
trabalhador e é obrigação do
patrão depositar corretamente os valores. Para consultar o
seus saldo do seu FGTS entre
no site www.fgts.gov.br. Garanta seus direitos.
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Celebração

Dia Nacional do Portuário
O 28 de janeiro, o qual se festeja o Dia Nacional do Portuário,
mais uma vez, foi comemorado com o pensamento de que
poderia ser melhor. No sentido de que, ainda hoje, depois
de muitas lutas e vitórias, a
categoria precisa se fortalecer
para alcançar as conquistas
almejadas. E para tanto, nada
melhor que a unificação.
Desde os primeiros portuários, os índios, que atracaram as caravelas aqui no

Brasil, a cada ano e convenção/ acordo de trabalho, o
muito que já foi feito remete
ao que há de vir. A situação
atual é ruim, com raras exceções. São salários achatados,
substituição de mão-de-obra
humana por máquinas, disputa nos portos, etc.
Os Sindicatos sabem que
o diálogo com os patrões é indispensável para fechar acordos. Contudo, há situações
em que o certo é arregaçar

as mangas e partir pra luta
com firmeza, pois sabe-se que
abaixando a guarda as empresas empregadoras podem
parar de fazer investimentos
em segurança e na prevenção
de acidentes. Sindicato está
aí pra isso, para ouvir e defender a categoria. Lembrando
que o Dia Nacional dos Portuários continua sendo uma
conquista que, antes de ser
comemorada, tem que ser defendida. A luta continua...

Para manter
as conquistas
desta data
comemorativa
a categoria
precisa estar
unida
Dia
Internacional
da Mulher

Data serve para reforçar a luta por melhores condições de trabalho. Na foto, portuários em dia comum
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A cada ano que passa as mulheres vêm conquistando um
espaço maior na sociedade.
Contudo, ainda há muitos tabus
a serem quebrados. A tônica da
vez é a violência contra o sexo
feminino, que ultimamente recheia as manchetes das mídias
nacionais e internacionais.
Algumas pessoas podem
alegar que estas coisas sempre
aconteceram, mas o que realmente assusta é o momento e
até quando será preciso lutar por
direitos iguais. Afinal, quando
isso irá acabar? Seja violência
doméstica, preconceitos, entre
outras arbitrariedades.
O Dia Internacional da
Mulher é realmente uma homenagem merecida. Não só
àquelas senhoras que perderam suas vidas em busca de
melhorias no trabalho e na
vida, durante uma greve, em
8 de março de 1857, mas a todas que, desde então, lutam
juntas pelos mesmos ideais.
Parabéns para todas as
mulheres, guerreiras que são
mães, esposas, amigas, além
de serem também provedoras
dos seus lares.
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