SALVADOR, DEZEMBRO DE 2010, ANO 23

Ratificada a satisfação

Na foto, os componetes da Chapa 1, vencedora da última Eleição do SUPORT-BA para 2011/2014
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Ação
EDITORIAL
Estamos, nós brasileiros, vivendo um momento, que com
certeza não é passageiro, de
grandes evoluções em todos
os campos. Quando eleito um
operário para ocupar o posto
maior do país, muitos falaram do quanto a nação iria sofrer e regredir drasticamente.
Agora, nos rostos dos que
“premonizaram” o caos, estão
estampados raiva, tristeza,
ódio, falta de alternativa, etc.
Para o Brasil vislumbra-se um
grande futuro pela frente.
Caminhamos para sermos
uma grande potência. Não com
a prepotência de países que outrora se colocaram como imperadores do mundo. Estamos
chegando ao topo com altivez,
humildade, paciência, humanidade, e, principalmente,
igualdade. Enfim, qualidades
que sempre tivemos, mas eram
negadas pelos que, por muito
tempo locupletaram-se do poder pagando por isso com a total subserviência àqueles que
sempre enxergaram o mundo
como um simples apêndice de
suas vontades. Está provado
que não se precisa de doutorado para se esculpir o caminho
de um povo. As linhas foram
traçadas, cabe a nós continuarmos a trilhar, sem provocarmos acidentes, na estrada
pavimentada com ferramentas
muito simples, porém de muita eficácia.
A partir de 1º de janeiro
de 2011 inauguraremos mais
uma conquista desses novos
tempos, uma mulher ocupará, pela primeira vez, a cadeira maior da nossa nação. Nós,
trabalhadores(as),
devemos
ficar sempre alertas para que,

outra vez, não tentem os desesperados retomar o poder usando artifícios maquiavélicos.
Devemos, da mesma forma,
lutar sempre na busca do ideal
reconhecimento da nossa mãode-obra, que faz girar o motor
desse portentoso Brasil.
As empresas hoje faturam como “nunca antes na
história deste país”, mas ainda
não repartem, devidamente,
esses fabulosos ganhos com
quem faz girar a roda: nós
trabalhadores(as). A categoria
portuária baiana [avulsos(as) e
empregados(as)] é um exemplo
dessa falta de reconhecimento.
Todos os índices divulgados,
usando os mais diversos tipos
de avaliação, sempre apontam
para um virtuoso crescimento
da produção nos portos estaduais, apesar das deficiências
ainda encontradas para escoar
cem por cento das cargas produzidas na Bahia.
Se, mesmo com as deficiências, que não são da responsabilidade dos trabalhadores(as),
estamos batendo recordes em
cima de recordes, temos o legítimo direito de cobrar uma
maior atenção para com as
nossas reivindicações. Esta é a
etapa, da estrada pavimentada
pelo operário, que passaremos
a percorrer. Não devemos abrir
mão dos nossos direitos e das
nossas bandeiras. A categoria
portuária baiana sempre se
destacou pelo desempenho e
pela luta, e não vai se afastar
da sua história. Temos certeza que a altivez, a humildade,
a paciência, a humanidade e
a compreensão continuarão a
prevalecer na nossa caminhada. E viva ao Brasil!

Mais uma
vitória jurídica
Foi deferida, em favor de Fernando José Pereira Rodrigues,
mais conhecido como “Polícia”, uma Medida Liminar
determinando a obrigação do
plano de saúde e a realização de
uma cirurgia, urgente, conforme orientação médica. Essa é
mais uma vitória conquistada
pelo Setor Jurídico do SUPORTBA, que vem lutando pelos direitos legais dos trabalhadores,

sempre com muito empenho.
“Polícia” acidentou-se em
28 de abril de 2009, nas dependências do Terminal de
Contêineres de Salvador (TECON), enquanto trabalhava.
O caso teve repercussão na
mídia local, por causa do difícil resgate que durou cerca de
quatro horas. Ele foi prensado
pelo equipamento em que realizava a manutenção.

Atualmente “Polícia” está vivendo sob o Auxílio Doença

Atenção trabalhadores(as)
A NR 29 (Norma Regulamentadora) que trata de saúde e segurança no trabalho portuário
tem várias regras que devem ser
seguidas a risca para se prevenir acidentes no trabalho. Devese salientar que nos Portos os
acidentes são em sua maioria
fatais ou com seqüelas, como já
apareceram em nosso Jornal.
No item 29.3.2.4, da NR 29,
por exemplo, indica que as escadas de acesso às embarcações
devem possuir uma largura
que permita o trânsito seguro

para um sentido único de circulação, precisam ser guarnecidas com uma rede protetora
em bom estado de uso.
As disposições contidas
na NR 29 aplicam-se aos trabalhadores portuários em
operações de terra ou a bordo,
bem como os demais trabalhadores que exercem atividades nos portos organizados e
instalações portuárias de uso
privativo retroportuárias, situadas dentro ou fora da área
do porto organizado.

Publicação do Sindicato Unificado dos Trabalhadores nos Serviços Portuários da Bahia (SUPORT-BA). Editado e publicado sob a responsabilidade da diretoria
executiva da entidade. Presidente: Ulisses Souza Oliveira Junior. Endereço: Rua Miguel Calmon, 290 - Edf. Belo Horizonte – 2º Andar - Comércio – CEP. 40015-010
- Salvador – BAHIA. Telefone: (71) 3242-1874 - www.suport-ba.org.br - imprensa@suport-ba.org.br. Jornalista responsável: Celi Carvalho - Reg. MTE 3241 DRT-BA.
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Reconhecimento

Voto pela continuação
Assim como nas eleições
presidências deste ano, que
confirmou o “prolongamento” do Governo Lula, com a
eleição de Dilma Rousseff, a
categoria portuária baiana
também votou pela continuação da base da diretoria
do Sindicato Unificado dos
Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado da
Bahia (SUPORT-BA) com a
vitória da Chapa 1, encabeçada por Ulisses Souza Oliveira Junior.
Para decidir quem ocupa os cargos da Diretoria

A Chapa 1
obteve a maioria das cédulas positivas.
Dos totais 431
votos, ficou
com 249, contra os 160 da
outra chapa.

Executiva, Conselho Fiscal,
Delegados
Representantes
em Entidades de Grau Superior e seus respectivos suplentes, nos próximos três
anos (2011/2014), a eleição do
SUPORT-BA movimentou os
associados (as) na Sede do Sindicato no dia 08 de novembro
de 2010, das 6h às 19h e, logo
depois, com a abertura das
urnas, por volta das 19h20.
Foram três urnas: uma
fixa, na Sede do SUPORT-BA,
durante todo o horário de votação, e mais duas itinerantes, que circulou pelos locais

de trabalho dos associados e
associadas. Tudo previamente descrito e publicado no
edital em 13 de julho de 2010.
A Chapa 1 obteve a maioria
das cédulas positivas. Dos totais 431 votos, ficou com 249,
contra os 160 da outra chapa.
Os nulos totalizaram 18, já os
brancos 4. “Foi uma luta limpa e justa”, parabenizou Farani, que encabeçou a Chapa 2.
A posse oficial está prevista para o dia 04 de janeiro de
2011, na Sede do SUPORT-BA.
Toda a comunidade portuária
está convidada para o evento.

Na urna 1, que ficou localizada na Sede do Sindicado, o movimento foi grande de associados(as) ativos(as) e aposentados(as)

RESULTADO FINAL DAS ELEIÇÕES SUPORT-BA/2010
URNA

CHAPA 1

CHAPA 2

BRANCOS

NULOS

1

103

085

002

006

2

101

058

001

008

3

045

017

001

004

TOTAIS

249

160

004

018
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3

21/12/2010 13:37:07

Movimento

Renovação na diretoria da
Associação dos aposentados
No dia 09 de julho deste ano,
os associados e associadas da
Associação dos Portuários
Aposentados da Cidade do
Salvador votaram na eleição
do triênio 2011/2013. Com Chapa única, essa diretoria vem
com algumas modificações,
como o presidente José dos
Santos e seu vice Jorge Manoel de Santana, bem como o Secretário José Soares, o Diretor
Social Albérico Leôncio, e o
Tesoureiro Raimundo Pinto.

Os Aposentados e pensionistas que ainda não estão
associados à Associação dos
Aposentados Portuários devem fazê-lo o quanto antes e
entrar na luta por melhorias
para a categoria. São várias
causas em tramitação na justiça. O movimento é grande
e cresce a cada ano. Isso porque, cada vez mais, os idosos
estão ganhando a consciência
de que não é a hora de parar, e
sim de lutar com mais afinco

para alcançar as vitórias.
No dia 24 de janeiro haverá uma grande manifestação, pois é o Dia Nacional dos
Aposentados, Pensionistas e
Idosos. O evento, que será na
Praça Municipal, às 10h, terá a
participação da Federação dos
Aposentados, da FEASAPEB,
das Associações, e de vereadores, deputados estaduais,
entre outros. A Associação
dos Aposentados conta com a
presença de todos!

Avulsos
aguardam
retorno sobre
data-base
No dia seis de outubro foi encaminhada, para o Sindicato
Patronal, uma proposta de Convenção Coletiva de Trabalho,
relativa à data-base da capatazia avulsa e de bloco do Porto
de Salvador (1º de setembro de
2010). O documento continha
a revisão de temas econômicos
como, por exemplo, reajuste salarial. Já no dia 22 de novembro,
num encontro as partes, foi discutida a pauta em questão.
Aos que estavam ali para representar os trabalhadores foi
pedido um prazo, mas até agora não foi dada nenhuma resposta por parte dos patrões. Os
trabalhadores estão no aguardo do pronunciamento patronal, para poderem avaliar.

TECON:
rejeitada
contra-proposta

Portuários ligados à Associação dos Aposentados votaram na Chapa Única da Categoria

Portuários(as) da Intermarítima devem
ficar em alerta para as tratativas da data-base
Os trabalhadores e trabalhadoras da Intermarítima
devem ficar atentos para a Assembléia que irá acontecer em
breve. O SUPORT-BA vai convocar a categoria para um encontro onde serão decididos
assuntos como a data-base e a
pauta de reivindicações.
Atualmente, os companheiros não possuem uma repre4
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sentação sindical adequada. Tal
circunstância leva a necessidade de uma assistência jurídica
e política para a resolução dos
problemas laborais existentes.
Muitos trabalhadores e
trabalhadoras da Intermarítima já estão associados ao SUPORT-BA, contudo ainda há
uma grande quantidade que
ainda precisa se associar, a fim

de aumentar a força, conquistando assim, mais vitórias.
A ficha de associação está
no site (www.suport-ba.org.
br). Basta imprimir e levar na
Sede do Sindicato, localizado
na Rua Miguel Calmon, Nº 37,
Edf. Belo Horizonte, 2º andar,
Comércio. Maiores informações nos telefones 0800 284
8998 ou (71) 3242-1874.

Com relação ao Acordo Coletivo
de Trabalho 2010/2011 do Terminal de Contêineres (TECON
- Salvador), após a segunda reunião para se tratar do assunto,
a empresa, de forma verbal,
contrapropôs com a correção
dos salários usando o índice do
INPC relativo ao período de 12
meses e mais 1% de ganho real.
Esta proposta foi rejeitada
por unanimidade pela categoria na Assembléia ocorrida no
último dia 09 de dezembro. A
decisão dos trabalhadores foi
comunicada numa Carta, para
a diretoria do TECON, entregue
no último dia 14 de dezembro. A
categoria se pôs, totalmente, a
disposição para novas tratativas
e espera um resultado satisfatório para ambas as partes, com a
maior brevidade possível.
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Tecon

Segurança a deriva
Máquinas com defeitos nos
freios, nos pinos de segurança,
vazamento de óleo, deformidades crônicas nas drômulas
e nas máquinas de guindar,
não são situações difíceis de
encontrar no Terminal de
Contêineres (TECON). Um
problema gravíssimo é encontrado na área de manutenção
da empresa, que teima em
desconsiderar as solicitações
dos operadores de máquinas,
quando os mesmos indicam
onde estão os possíveis defei-

Na foto, trabalhadores estão na entrada do TECON, localizada do Porto de Salvador

zação do conserto. O agravante
é que, caso a reclamação seja
mais enérgica, ainda corre-se o
risco de ameaças de punições.
São várias as situações que
põem em risco a segurança
do trabalhador. O piso irregular para o trânsito de empilhadeiras de grande porte, na
área recém adquirida, também é uma dificuldade a ser
resolvida. Problemas como
estes podem acarretar em
acidentes graves, até mesmo
fatais. Não só defeitos, mas o
excesso de trabalho também
pode acabar em tragédia.
No armazém do TECON os
funcionários são obrigados a
carregar sacos de até mais de
50 kg nas costas. Para tanto, a
empresa ficou de comprar uma
esteira atenuar o sofrimento, com a última promessa de
chegada para o final de dezembro de 2010. Alguns já estão
doentes, com dores na coluna,
entre outras lesões físicas, que
forçam o afastamento do trabalhador. Contudo, alertar ao
TECON sobre quaisquer um
destes problemas ainda pode
acabar em demissão.

Problemas com o plano de saúde do TECON

Piso em falso

Os trabalhadores do Terminal
de Contêineres (TECON – Salvador) estão sofrendo com o
pagamento do plano de saúde
utilizado por eles, devido a
forma desordenada que o mesmo vem sendo descontado do
contracheque de seus funcionários. Isso porque, quando o
trabalhador e seus dependentes são atendidos em meses
consecutivos, os valores são
descontados da folha de pagamento de forma acumulada.
A questão a ser discutida
não é de quem é a culpa, mas

tos. Em alguns casos o ideal
seria a saída do equipamento
da operação. Contudo, o setor responsável costuma dar
desculpas para impedir que a
operação pare, a exemplo de:
“há a falta de peças”, etc.
Até o fechamento desta edição, o elevador de transporte do
Portêiner 01 estava com defeito
há dois meses. Fato este, totalmente, desconfortante para
os operadores daquele equipamento, pois para ter acesso à
cabine de comando precisam

sim a melhor forma de ser resolvida, pois quando o valor é
descontado há um rombo no
orçamento, uma vez que não
é avisado previamente quanto e quando será debitada a
quantia referente ao plano de
saúde. Resultando em mais
um desgaste para o trabalhador, que já tem muito com o
que se preocupar.
É necessário um pouco
mais de atenção para este assunto, pois todo mundo tem
seus compromissos e quer de
bom grado arcar com eles.
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subir mais de 200 degraus. A
situação remete ao já citado acima, a manutenção sempre diz
que espera as peças para a reali-

Em alguns
casos, o ideal
seria a saída
do equipamento da
operação

Desconto
acumulado
no contracheque causa
rombo no
orçamento do
trabalhador

Os pisos dos armazéns usados para guardar os fardos de
celulose no porto de Salvador
necessitam de urgentes reparos. É visível a falta de manutenção, fato este que traz
riscos para o trabalhador, que
pode sofrer acidentes graves
no local, onde se faz a movimentação de entrada e saída
de carga.
É preciso que sejam tomadas medidas o quanto antes,
seja pelo o dono da carga,
pelo operador portuário ou
pela Autoridade Portuária.
5
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Codeba

Terra a vista para o PCCS
O Plano de Cargos, Carreiras
e Salários (PCCS) da Companhia das Docas do Estado da
Bahia (CODEBA) está em fase
de formatação. Restam ainda alguns ajustes definitivos
para o fechamento do documento. O intuito é que não
haja problemas futuros aos
trabalhadores, bem como a
própria empresa.
Tal feito remete a um novo
horizonte de perspectiva de
crescimento
profissional.

Os portuários vinculados
a CODEBA anseiam por novas e melhores propostas de
crescimento. Todavia, deve
ser salientado que não é de
interesse dos trabalhadores
atrasar, de nenhuma forma,
a conclusão do PCCS da CODEBA. Contudo, deve-se ficar
atento ao que está sendo discutido e decidido para evitar
prejuízos a ambas as partes.
O objetivo é que seja produzido um plano que equi-

pare a acessão profissional
dos empregados da CODEBA
com as maiores empresas do
setor. Ora, com o advento da
Lei 8.630 a Cia. Docas baiana
assume, além de operadora portuária nata, a função
de Autoridade Portuária.
Assim, exige-se um maior
e melhor preparo de seus
trabalhadores. Isso resulta,
obviamente, em reconhecimento em termos salariais e
de crescimento.

Descarte de
aposentados
ainda ativos
A Companhia das Docas do
Estado da Bahia (CODEBA)
matem a intenção de, a partir de fevereiro, continuar
demitindo os aposentados
que ainda estão em atividade. Segundo seus dirigentes,
estas despedidas não irão
prejudicar o bom andamento
dos serviços da empresa, pois
serão feitas de forma escalonada, na medida em que os
novos concursados possam,
gradativamente, substituir
os companheiros aposentados. É aguardar para ver.

Caso dos
anistiados
será avaliado

Em reunião na Sede da CODEBA, o diretor do SUPORT-BA, Marcelo Fernandes, fala sobre o assunto

Uma conversa sobre o aproveitamento dos trabalhadores anistiados para o quadro
da Companhia das Docas do
Estado da Bahia (CODEBA)
já começou. A diretoria do
Sindicato Unificado dos Trabalhadores Portuários do Estado da Bahia (SUPORT-BA)
se comprometeu a ajudar a
CODEBA na avaliação de cada
caso, individualmente.
A intenção é que os companheiros e companheiras
sejam aproveitados.

Espaço aberto
A Comissão de Trabalho
da Câmara Federal aprovou
um projeto de lei que concede às centrais sindicais
dez minutos por semana
nas emissoras de TV e rádio
do país. O texto substitutivo foi apresentado pelo
deputado Roberto Santiago

6
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(PV-SP) e resulta da fusão de
outros dois projetos. Um de
autoria de Vicentinho (PTSP), que fixava a veiculação
semanal em horário nobre,
e outro de Manuela D’Ávila
(PCdoB-RS), que propunha
que programas sindicais fossem diários.

O projeto aprovado prevê que as peças produzidas
pelas centrais entrem no
ar entre 6h e 22h, às terçasfeiras. A veiculação poderá ser feita em bloco de dez
minutos ou subdividida em
inserções de 30 segundos a
um minuto.

Nos programas, as centrais poderão transmitir
matérias de interesse de
seus representados, mensagens sobre a sua atuação
sindical e divulgação de posições políticas das centrais.
Será um bom espaço para o
movimento sindical.
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União

X CONPORT
reúne centenas
de portuários
de todo o Brasil
“Quando se reúne a categoria
dessa forma - nacional - a gente sai de um porto local para
o porto Brasil”. Foi com essa
frase que um dos participantes do X Congresso Nacional
dos Trabalhadores Portuários
(CONPORT) definiu o evento.
Para Anderson Viana, trabalhador portuário de Aratu, o
evento só vem a favorecer o
ambiente de trabalho da atividade como um todo.
E é com esse objetivo de
melhorias para o ambiente
de trabalho que centenas de
trabalhadores de várias cidades do Brasil se reuniram de
19 a 22 de agosto, em Brasília,
na CONTAG, no Núcleo Bandeirantes. Na oportunidade,
foram tratados assuntos referentes à categoria, através do
tema central Portos Públicos
com Desenvolvimento Econômico e Justiça Social.
Na programação, a logística de transportes no Brasil,
previdência complementar,
os desafios do trabalho portuário, mesas redondas, debates,
entre outras coisas fizeram
parte dos trabalhos.
Segundo César Wojcienchowski, do Porto do Rio
Grande – Rio Grande do Sul,
o congresso atua também na
linha política, pois a partir
dessas decisões são traçadas linhas para os próximos
anos.
As necessidades discutidas

e debatidas em eventos como
esses, bem como as disposições oriundas das comissões,
são de suma importância para
os trabalhadores portuários,
no sentido de se saber qual caminho seguir na luta laboral.
O sucesso do X CONPORT só
demonstra o crescimento da
categoria, que a cada congresso vem contando com uma
maior participação dos traba-

“Deve ser
ressaltada a
disciplina dos
participantes
do evento”
Eduardo Guterra

Com a palavra, Ulisses Junior foi parabenizado pelos companheiros
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A participação baiana obteve destaque no X CONPORT

lhadores e das trabalhadoras.
Com relação à participação
das mulheres no evento, que
teve mais de 90% de homens
como militantes, Juliana
Grola, portuária do Espírito
Santo, acredita que se as mulheres começarem a se engajar
na luta, assim como seus esposos que saem em busca de
seus interesses, a participação feminina tende a sair dos
bastidores para fazer parte do
movimento de forma ativa,
pois não há ganho sem luta.
Os delegados baianos foram presença marcante no X
CONPORT. Quando tratado
o assunto PORTUS, o presidente do SUPORT-BA, Ulisses
Junior, foi ovacionado com
palmas pela plenária. Ele pediu uma solução de fato, não
paliativa, como se vem fazendo com o Instituto Previdenciário da categoria.
Segundo o presidente da
Federação Nacional dos Portuários (FNP), Eduardo Guterra,
já se pensa no XI CONPORT. E
quanto o que acabou de acontecer, a agenda está sendo
cumprida com envio de documentos para Ministérios e
Presidente da República. Além
da publicação das decisões.
Para Guterra, deve ser ressaltado a união e a disciplina
dos trabalhadores participantes do X CONPORT. Com isso,
ele está certo de que pode contar com a categoria.
7
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Oportunidade

Sindicato fecha novos convênios. Confira!
Os Associados e associadas
do SUPORT -BA devem ficar
atentos às novidades dos recentes convênios fechados.
Aproveitem!
FTC
A Faculdade de Tecnologia e
Ciências (FTC) continua com
descontos de 10% a 20% para
os cursos de Graduação e pósgraduação, na modalidade
presencial e a distância. Os
descontos são válidos para
os associados e associadas do
SUPORT-BA, bem como esposa e filhos.
A FTC traz como novidade
a Pós Flex FTC EAD. Essa inovação vem com 100% de aulas
a distância, material didático
gratuito, inicio imediato, entre outros. As mensalidades
são a partir de R$ 165,00. Associados (as) do SUPORT-BA

mas se for feito em até 06 vezes
no cheque o desconto vai para
10%, sem juros. Caso a opção
seja até 10 vezes no cartão,
serão rebatidos 5%. As Óticas
Ernesto fica na Avenida Sete
de Setembro, 562 B, Piedade.
Telefone (71) 3329-4951.

têm 20% de desconto. Acesse
www.posondeeuestiver.com.
br e saiba mais sobre a Pós
Flex ou www.ftc.br para outras informações sobre a faculdade e seu novo curso de
Engenharia Civil.
Okey Dokey
A Okey Dokey Idiomas oferece
30% de descontos nos valores
dos cursos. O semestre pode
ser dividido em até 6 vezes
sem juros. A Okey Dokey fica
na Avenida Tancredo Neves,
274, Bloco B, Salas 406 a 412,
Centro Empresarial Iguatemi.
O telefone é o (71) 3431-5096.

Ótica Planeta
A Ótica Planeta Óculos está
oferecendo descontos de 5%
até 15% para quem é associado (a) ao SUPORT-BA. A
variação vai de acordo com
a forma de pagamento, que
pode ser à vista, parcelado
de duas ou até quatro vezes.
Atenção: produtos em promoção não se aplicam a esses
descontos.
A Planeta Óculos fica na
Avenida Sete de Setembro,
02, Campo Grande. Telefone
(71) 3329-1792.

Óticas Ernesto
As Óticas Ernesto também
traz descontos para associados (as) do SUPORT-BA. Para
pagamentos feitos à vista são
abatidos do valor total 20%,

Hasteando
as velas para
um novo ano
É chegado mais um final de ano
e com ele vem àquelas velhas
lembranças e pensamentos de
que poderia ter sido diferente,
quiçá, bem melhor. Contudo,
o ideal mesmo é levantar a cabeça com a visão no horizonte
e mirar as conquistas e as vitórias que ainda estão por vir.
Para toda a categoria, o
SUPORT-BA espera que continuem os sonhos de melhores
condições de trabalho e sociais,
não só para os/as portuários
(as), mas para toda a sociedade
em geral. Que todos sejam vitoriosos em suas escolhas.
A luta por sonhos atingíveis dependem apenas da
responsabilidade de cada um
para acontecer. Boas festas!

Prestação de contas do SUPORT-BA
RECEITAS E DESPESAS MENSAIS: NOVEMBRO- 2010
RECEITAS
CATEGORIA

ASSOCIADOS(AS)

DESPESAS
CONTRIBUIÇÃO

CORREIO
TELEFONE

12,45

AVULSO (AS)

87

13.214,84

CODEBA*

—

—

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS

INTERNACIONAL*

—

—

TRANSPORTE E MATERIAIS DIVERSOS

TECON

87

2.100,25

(FIXO, MOVEL),

EMBASA, COELBA

TOTAL

174

15.315,09

COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO
CONDOMÍNIO

EDF. BELO HORIZONTE E CIDADE DE ARACAJU

MENSALIDADE DIEESE

3.351,27
7.451,73
6.536,78
941,02
2.859,86
919,18

MENSALIDADE FNP
SITE

VALORES

0,00
190.00

(PÁGINA NA INTERNET)

VIAGENS

699,02

SALÁRIOS DOS(AS) FUNCIONÁRIOS(AS)
(FÉRIAS, RESCISÃO CONTRATUAL)

24.731,71

INSS, FGTS

27.719,51

(INCLUINDO RECOLHIMENTO MULTA RESCISÓRIA FGTS)

PRESTADORES DE SERVIÇOS DIVERSOS

*Até o fechamento desta edição, não tivemos acesso às fichas analíticas de descontos da CODEBA e
da Internacional.

REFEIÇÃO E TRANSPORTE DOS(AS) FUNCIONÁRIOS(AS)
CUSTAS JUDICIAIS
CARTÓRIO

Fonte: SUPORT-BA
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TOTAL

2.709,26
4.086,90
400,00
1.412,50
84.021,19
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