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Este ano não tem crise nem blá blá de patrão

Vamos buscar o que é nosso!
O ano de 2010 começou com
esperanças para todos os trabalhadores e trabalhadoras; segundo dados do governo federal os índices
econômicos melhoraram com os incentivos fiscais para aquecer a economia, como a queda do IPI para a
linha branca de eletrodomésticos e
para a indústria automobilística. Diversas são as declarações de empresários de que a crise no Brasil
chega ao fim com o aquecimento
das vendas e das exportações.
Se tem um setor que não pode re-

clamar é o setor dos postos de combustíveis, a margem de lucro dos patrões, com crise ou sem crise, só faz
crescer; enquanto isso, os salários dos
trabalhadores beira o Salário Mínimo,
reajustado desde janeiro. A nossa data-base é primeiro de maio e este ano
vamos discutir na Convenção Coletiva apenas as cláusulas econômicas.
Por isso nossa mobilização começa já
agora em fevereiro, participando das
assembléias dia 26, sexta-feira, às 16h,
em Salvador no Sindicato dos Bancários, e nas sub-sedes no interior, no

mesmo horário, quando discutiremos
e aprovaremos o índice de reajuste salarial que vamos reivindicar e demais
cláusulas econômicas.
Este ano não tem blá blá de patrão, vamos buscar o que é nosso!
precisamos valorizar os pisos salariais de todas as funções, valorizar
nosso trabalho e nos valorizar; lutando pelo reconhecimento da nossa
força de trabalho com muita mobilização. Veja abaixo o edital de convocação das assembléias, e os locais
de realização em cada região.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CAMPANHA SALARIAL 2010

Pelo presente edital, o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM POSTOS DE SERVIÇOS DE
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO NO ESTADO DA BAHIA - SINPOSBA, com CNPJ
63.225.841/0001-17 e Registro Sindical nº 46010.001673/93-78 MTE/SRT/CGRS, com sede na Cidade de Salvador/BA, na Av. Sete de Setembro, nº 941, Conjunto 101, Centro/Mercês, convoca todos
trabalhadores das empresas de postos de serviços de combustíveis e derivados de petróleo, lojas de
conveniências, postos de lavagens e lava jatos instalados nos posto de combustíveis no Estado da
Bahia, associados ou não, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia: 26.02.2010
EM: FEIRA DE SANTANA/BA, NA SUB-SEDE DO SINPOSBA localizada na Rua Arnold Silva, 73 - Kalilândia, abrangendo os municípios de Feira de Santana e Região; em: JUAZEIRO/BA, NA SUB-SEDE
DO SINPOSBA, localizada na rua 15 de Novembro, nº 109 - Centro, abrangendo os municípios de
Juazeiro e Região; em BARREIRAS/BA, NA SUB-SEDE DO SINPOSBA, localizada na rua Maria Quitéria nº. 341 – Lot. JK - Centro, abrangendo os municípios de Barreiras e Região; e EM SALVADOR,
NO SIND. DOS BANCÁRIOS DA BAHIA, localizado na Av. Sete de Setembro, nº 1001, Centro/Mercês,
abrangendo os municípios de Salvador e Região Metropolitana; todas às 16:00 em primeira convocação e às 16:30 em segunda convocação, com o quorum definido pelo Estatuto do Sindicato, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Discussão e aprovação das reivindicações que serão
formuladas pelos empregados para renovação da Norma Coletiva de Trabalho, específica da categoria no Estado da Bahia; b) outorga de poderes à Diretoria do Sindicato dos Empregados em Postos
de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado da Bahia, para encaminhamento
das reivindicações, para representação dos trabalhadores nas negociações com as empresas e para
celebrar ou não Acordo Coletivo de Trabalho e/ou Convenção Coletiva de Trabalho e, no caso de
malogro nos entendimento, para suscitar Dissídio Coletivo perante o E. Tribunal Regional do Trabalho
competente, e se for o caso exercer o direto de greve; c) fixação de índice, discussão sobre o valor
e autorização de desconto da Taxa Assistencial desta Campanha Salarial e da Contribuição Confederativa Constitucional; d) deliberação sobre a transformação da assembléia em permanente, em
toda jurisdição da Federação no Estado da Bahia, até a renovação da Norma Coletiva da categoria.
Salvador, 10 de fevereiro de 2010. Antonio Jose dos Santos - Presidente.

Assembléias, dia 26 de fevereiro, às16h
FEIRA DE SANTANA/BA, SUB-SEDE DO SINPOSBA
localizada na Rua Arnold Silva, 73 - Kalilândia, abrangendo os municípios de Feira de Santana e Região.
JUAZEIRO/BA, SUB-SEDE DO SINPOSBA
localizada na rua 15 de Novembro, nº 109 - Centro, abrangendo os municípios de Juazeiro e Região.
BARREIRAS/BA, SUB-SEDE DO SINPOSBA
localizada na rua Maria Quitéria nº. 341 – Lot. JK - Centro, abrangendo os municípios de Barreiras e Região.
SALVADOR, SIND. DOS BANCÁRIOS DA BAHIA
localizado na Av. Sete de Setembro, nº 1001, Centro/Mercês.

8 de março – Dia Internacional da Mulher
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Redução da Jornada com
igualdade de salários
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O ano de 2010 comemora-se o
centenário do Dia Internacional da
Mulher, proposto por Clara Zetkin
em 1910, no II Congresso Internacional de Mulheres Socialistas.
Nos anos posteriores a 1970 este
dia passou a ser associado a um
incêndio que ocorreu em Nova
Iorque em 1911, quando operárias de uma fábrica da indústria
têxtil foram queimadas e mortas,
porque realizavam um protesto
contra as más condições de trabalho, redução da jornada e os
baixos salários, A data foi adotada
pelas Nações Unidas, em 1975,
para lembrar tanto as conquistas
sociais, políticas e econômicas
das mulheres como as discriminações e as violências a que muitas
mulheres ainda estão sujeitas em
todo o mundo.
A data é comemorada por centrais sindicais, entidades feministas e sindicatos para relembrar
sua origem marcada por fortes
movimentos de reivindicação política, trabalhista, greves, passeatas e muita perseguição policial.

É uma data que simboliza a busca
de igualdade social entre homens
e mulheres, em que as diferenças
biológicas sejam respeitadas, mas
não sirvam de pretexto para subordinar e inferiorizar a mulher.
Por isso o Sinposba participa
e convida as mulheres frentistas
para participarem das diversas comemorações junto a Secretaria da
Mulher Trabalhadora da CTB, que
tem como tema a “Redução da
Jornada com Igualdade Salarial”,
buscando relacionar a bandeira
geral mais importante da atualidade com a luta das mulheres, da
Marcha dia 8 de março em Salvador, e nas diversas cidades do interior do estado.
Para a Diretoria do Sindicato
este dia serve para uma reflexão
dos avanços das mulheres em todos os espaços da sociedade, em
especial no mundo do trabalho,
bem como para apontar as reivindicações do tempo presente na luta
pela conquista da igualdade, e no
combate à toda forma de opressão
e discriminação.
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EDITORIAL
Passadas as festas
agora é a luta!
Dizem que
o ano novo
começa de
verdade após
o Carnaval.
Para nós trabalhadores
dos postos
de combustíAntonio José
veis agora é
mobilização e luta, é hora de renovar nossas esperanças pela
conquista de um salário digno,
conforme nossa contribuição
nos postos de trabalho.
O reaquecimento da economia no país, com o aumento
das produções nos diversos
setores da indústria e de vendas no comércio, aliados ao
aumento do Salário Mínimo a
partir do dia 1º de janeiro, criam
o clima favorável, e o ânimo coletivo de lutar para concretizar
as expectativas de vitórias.
Jornais de todas as regiões
do país estamparam manchetes animadoras e matérias jornalísticas divulgaram opiniões
de que 2010 será um ano de
crescimento para o Brasil. A
expectativa é que os lucros do
setor aumentem, e nossos salários acompanhem. Não vamos ceder as pressões, nem
nos abater diante do assédio
moral costumeiro.
Espantado o fantasma da
crise financeira e o blá blá
blá costumeiro dos patrões, é
hora de buscar o que é nosso.
Por isso a Diretoria do Sinposba convida os trabalhadores
em postos de combustíveis à
luta e à mobilização em mais
uma campanha salarial em
defesa da nossa categoria;
escrevendo uma história de
vitórias. Nossa data-base é
1º de maio, até lá vamos nos
mobilizar mês a mês, em cada
local de trabalho, a cada reivindicação, dando demonstração de garra!
Antonio José
Presidente do Sinposba

