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CAMPANHA SALARIAL 2010 – PAUTA ENTREGUE

A hora é agora, reajuste digno já!
O presidente e o diretor jurídico do
Sinposba, respectivamente, Antonio
José Santos e Antonio do Lago de
Souza, entregaram, dia 22 de março, a pauta de reivindicações econômicas a Marcelo Travassos, diretor
executivo do Sindicato dos Postos de
Combustíveis – Sindicombustíveis,
dando inicio ao processo de negociação da campanha salarial 2010.
Este ano só serão discutidos os
itens econômicos da Convenção Coletiva; o acordado é que as cláusulas
sociais sejam discutidas a cada dois
anos. As assembléias da Campanha
Salarial, realizadas na sede e nas quatro sub-sedes do Sindicato, dia 26 de
fevereiro, aprovaram o índice de 16%
de reajuste salarial, reajuste de todos
os pisos em 16%, ajuda alimentação
de R$182,00 mensais, e plano de
saúde pendente há diversos anos.
A pauta já foi entregue. Agora é
mobilização e luta para conquistar
emprego e salário dignos e um reajuste que represente a dedicação e
compromisso dos trabalhadores que
garantem boa produção e serviços a
clientela.
CENÁRIO PROMISSOR
Ano passado a crise econômica
serviu de argumento para os patrões
não negociarem como os trabalhadores reajustes salariais condignos com
suas produções. Agora em 2010,
afastado o fantasma da crise o cenário é outro; e os dados dos lucros das
vendas e as previsões são as melhores para o setor, o que nos dá ânimo
para reivindicar o que é nosso!
Em texto divulgado pela Agência
Estado, o diretor da Agência Nacional
do Petróleo (ANP), Alan Kardec, prevê
que a as vendas de combustíveis no
mercado brasileiro em 2010, devem
ser recorde e superará o crescimento
de 9% relativo ao ano anterior, obtido

apenas em 2008. Para ele apesar da
crise o desempenho do mercado em
2009 pode ser considerado bastante
bom. “Em outros países houve queda
de consumo, enquanto aqui o mercado cresceu 2,7%”. Alan Kardec destacou, ainda, que, nos dois primeiros
meses deste ano, o consumo segue
aquecido.
A Pesquisa Mensal de Comércio
(PMC), realizada pelo IBGE, e divulgados, em parceria, pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais

da Bahia (SEI), revela que o comércio varejista da Bahia começou 2010
com incremento de 12,9% no volume
de vendas, no mês de janeiro em relação ao mesmo período de 2009.
Pelo terceiro mês seguido, o ramo de
Combustíveis e lubrificantes apresentou variação positiva (5,9%). Depois
deste cenário só nos resta participar
das atividades de mobilização desta
campanha salarial, programadas pelo
Sindicato. Porque só assim o reajuste
será do tamanho da nossa luta!

Prestando Contas
Diretoria do Sindicato convoca assembléia e presta contas do exercício fiscal 2009
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM POSTOS DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO NO ESTADO DA BAHIA – SINPOSBA
CODIGO SINDICAL 005.544.05004-6 - CNPJ 63.225.841/0001-17 - REGISTRO SINDICAL Nº 46010.001673/93-78
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2009
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, Av. Sete de Setembro, nº
941, Conjunto 101, Centro/Mercês com base nos Art. 18, 21, 22 e 43 do seu estatuto, convoca todos seus associados trabalhadores das empresas de postos de serviços de combustíveis e derivados de petróleo no Estado da
Bahia; para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária no dia: 30.04.2010, no Auditório do Sindicato dos Bancários da Bahia, localizado na Av. Sete de Setembro nº. 1001, Mercês - Salvador/Ba, às 16:00 em primeira convocação e às 17:00 em Segunda convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Apresentação,
Discussão e aprovação da prestação de contas e relatório de atividades do exercício do ano de 2009. Salvador,
13 de abril de 2010. Antonio Jose dos Santos - Presidente.

www.sinposba.org.br | 08002842580

Manifestação no posto
2 conquista todas as
reivindicações

2

O Sindicato realizou manifestação no Posto 2 da Paralela, em
Salvador, uma das avenidas mais
movimentadas da cidade, na manhã de sexta, 12 de março, conquistando todas as reivindicações
dos trabalhadores do local.
O protesto foi gerado porque a
direção da Rede Kalilândia fez descontos nos salários, em represália
a falta de lançamentos no sistema
de caixa, das vendas através de
cartão; para pressionar a compra
de novas fardas, pois os trabalhadores estão trabalhando há um ano
com fardas surradas e rasgadas, e
pela falta de conta salário para depositar suas remunerações.
Segundo o presidente do Sinposba, Antonio José Santos, o Sindicato
procurou a empresa para negociar e

obteve a resposta de que
não ia devolver o valor descontado aos
frentistas. “Por
isso resolvemos realizar a
manifestação Dolum delit augait lut nos duis aliquamcon ut la alismod olorper
no posto 2, negociação aconteceu e fomos vitorio- por escrito”, disse.
sos. Ficamos indignados quando toA Polícia Militar esteve no local
mamos conhecimento das condições sem conflito, e ao terminar a negodo fardamento, e que em diversos ciação, uma ata foi lavrada com a
postos da Rede, em Salvador e Feira presença de diretores do Sinposba
de Santana, os pagamentos são em e da CTB-Bahia, comprometendo-se
espécie, na boca do caixa, como se a empresa a ressarcir os descontos
fosse uma quitanda, descontando de indevidos do salário de fevereiro, imtudo, sem que os trabalhadores pos- plantar a conta salário, e, cumprindo
sam provar esses descontos, já que a convenção coletiva, fornecer um
não são efetivados no contracheque novo fardamento completo.

8 de março – 100 anos do Dia Internacional da Mulher

Mulheres marcham em Salvador
contra opressão e violência
O Sinposba participou, mais uma
vez, da tradicional marcha das mulheres, do Campo Grande à Praça
Municipal, dia 8 de março de 2010,
quando se completa 100 anos da
instituição da data diretamente ligada à história das lutas e vitórias das
mulheres trabalhadoras.
Numa tarde ensolarada, na bela
e desigual Salvador, mulheres de
diversas categorias profissionais,
estudantes, donas de casa, sindicalistas, deputadas, vereadoras, sem
teto, sem terra, todas marcharam

para comemorar seu Dia Internacional ao som da banda “Samba das
Moças”. Vários diretores do Sindicato e a diretora Ivanete Fraga, se
revezaram ao longo do percurso
exibindo uma faixa aonde se lia:
Mulheres, pela dignidade das profissões, defesa do emprego, dos direitos sociais e da Igualdade.
Numa articulação ampla envolvendo a União Brasileira de Mulheres, CTB-Bahia e diversos movimentos que lutam pelos direitos
da mulher, a Marcha denominada

Quipisl utpat praesenit, conullandrem diam, con utpate consequis ad mod dolut prae

Sindicato oferece
cursos de inglês e
espanhol grátis na
internet
Os trabalhadores e trabalhadoras em postos de combustíveis, de Salvador, Lençóis, Porto Seguro, Maraú e,
Mata de São João, vão ter a
oportunidade de se capacitar
através do programa ‘Olá, Turista!’, da Copa do Mundo de
qualificação profissional, que
beneficiará mais de 80 mil trabalhadores ligados ao setor de
atendimento das cidades turísticas que vão sediar os jogos
da Copa do Mundo, em 2014.
O Sinposba está credenciando os trabalhadores; e as
inscrições vão até o dia 30 de
junho de 2010. Mas atenção,
os que quiserem fazer parte
desse projeto devem enviar
um e-mail, com urgência, para
imprensasinposba@sinposba.
org.br para fazer o cadastro e
receber orientações de como
proceder a matrícula. Os cursos de Inglês e Espanhol são
gratuitos e serão executados
pela escola de idiomas online
Englishtown. Mais informações
no Sindicato: 71 3329-0576.

O roteiro da luta
Viagem ao interior revela falta de condições de
trabalho, ambientes insalubres e total desrespeito
aos direitos trabalhistas, entre eles, um gravíssimo;
jornadas de trabalho ilegais com carga horária de 24
por 24 horas, num total desrespeito à convenção de
trabalho e ao ser humano.
provado pelo Sinposba.” Finalizou
Paulo Felix.
“Conseguimos, em xxxx, uma
mediação do Ministério Público do
Trabalho para resolver um impasse
com uma rede de cinco postos e
cerca de 70 empregados da Região
e fomos vitoriosos. Encontramos a
situação regularizada. No entanto,
este levantamento minucioso demonstra que serão necessárias novas denúncias à Superintendência
Regional do Trabalho e ajuizarmos
ações de cumprimento da Convenção Coletiva na Justiça do Trabalho.” Afirmou Antonio Lago.
Para ele os empresários do ramo
de combustíveis, tanto da capital
como do interior, só entendem a
linguagem da multa, e da ação das
autoridades. Conta que chegam a
descontar o imposto sindical para
os Sindicatos dos Comerciários,
burlando a Convenção Coletiva,
para não cumprirem os direitos básicos dos trabalhadores.
Mais viagens ao interior do estado estão programadas este ano,
com o objetivo de fazer uma varredura completa no estado, dando
prosseguimento ao projeto de interiorização do Sinposba, que conta
hoje com 3 subsedes e 6 delegacias sindicais.

Sustisi. Im iure feuguer cilismodit dolore

Sindicato investe
no bem estar dos
associados
Em pareceria com a Secretaria
de Saúde da Prefeitura Municipal e
o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juazeiro o Sinposba mantém
um consultório odontológico em
sua subsede na cidade. A entidade
recentemente reformou a casa, realizando pintura e troca de todo o telhado; e o ambiente do consultório
ganhou cara nova - pintura total, revestimento de cerâmica, forro novo,
ar-condicionado mais potente e raio
x de última geração, tudo realizado
em parceria, garantindo melhor
bem estar aos associados.
Na casa, localizada na Rua 15
de Novembro, no Centro, também
funciona em parceria a delegacia do
Sindicato dos Bancários da Bahia;
e todos os dias uma funcionária dá
assistência e presta informações
aos trabalhadores sobre seus direitos e faz marcação de consultas ao
dentista. Para ser atendido, e seus
dependentes, basta o associado
marcar e apresentar sua carteira do
Sinposba. O dentista atende os trabalhadores em postos de combustíveis todas as quintas os dois turnos.
Ao ser atendido recebe como oferta
do Sindicato um kit de higiene bucal,
com escova e creme dental.
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Durante 16 dias dois diretores
do Sinposba, Paulo Feliz, secretário
de formação e comunicação, e Antonio Lago de Souza, secretário de
relações institucionais, percorreram
cerca de sete mil kilometros, visitaram 110 cidades da Região Oeste,
nas proximidades de Barreiras, Luiz
Eduardo e Bom Jesus da Lapa, entrevistando colegas; fazendo um
levantamento minucioso das condições de trabalho, posto a posto.
Os diretores enfrentaram muita
chuva, péssimas estradas, e segundo Paulo Feliz, a maior das dificuldades foi se deparar com um
quadro nada animador da pratica
das empresas. Falta de carteira
assinada, falta de fardamento e
algumas vezes inadequado, não
pagamento do piso salarial e nem
dos 30% da periculosidade, falta
de ajuda alimentação, vale-transporte, não fornecimento de leite,
e exposição dos trabalhadores ao
benzeno e ao risco de doenças.
“Ficamos emocionados com cada
depoimento dos nossos colegas,
que vivem em função do trabalho; que se submetem a jornadas
exaustivas, desumanas, de 12 por
36, 24 por 48 e 24 por 24, enquanto
nossa jornada normal é de 8 horas.
Este é o quadro encontrado e com-

Feira de Santana e Salvador
A sub-sede de Feira também
passou por reformas, a casa ampla
ganhou pintura geral, e o consultório odontológico e clínico também
se modernizou, para ser atendido, o
associado marca consulta. Na sede
do Sindicato, em Salvador, a reforma
continua; e o consultório atende todas
as quintas-feiras o dia todo, bastando
apenas que o associado e seus dependentes marquem suas consultas
trazendo a carteira do Sindicato.
Sustisi. Im iure feuguer cilismodit dolore

Sustisi. Im iure feuguer cilismodit dolore

Novas subsedes
Em breve o Sinposba vai firmar
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Organização e luta, as metas do Sinposba
Diretoria do Sindicato participa
de planejamento, dias 9 e 10 de
abril, na Organização Fraternal São
José, em Salvador, empenhada em
consolidar o Sinposba como entidade atuante, e disposta a conduzir as lutas da categoria por melhores condições de vida e trabalho.
O planejamento das ações políticas do Sindicato para o ano de
2010, contou com a presença de
vinte diretores, um assessor e um
coordenador geral, Roque Assunção. O evento teve a participação
de Adilson Araújo, presidente da
Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – Bahia, que
fez análise da conjuntura política
e o papel dos sindicatos em ano
eleitoral, da Assessora de comunicação do Sinposba, Kardé Mourão, que falou sobre a importância
da comunicação sindical, e do Advogado XXXXXXXXX, que falou do
XXXXXXXXXXXX
Para Antonio José, presidente do
Sinposba, o planejamento foi bastante proveitoso. “Aprovamos com
debates democráticos a intensificação das ações que já acontecem,
na capital e interior, com novas propostas nas áreas de esporte, jurí-

dica, organização, finanças e etc.
Agora é colocar em pratica nossas
decisões, nos capacitando, estruturando nossa entidade e avançando
em nossas lutas.”
Conheça agora algumas das
ações aprovadas: Criação na Secretaria de Gênero, Raça e Etnia
do departamento da mulher trabalhadora em postos de combustíveis
para tratar de questões específicas.
No esporte - a realização de torneios de futebol nas cidades de Stº
Antonio de Jesus, irecê, Camaçari,

Presidente do STR é o novo
secretário da agricultura de Juazeiro
Tomou posse como secretário
da Agricultura do município de Juazeiro, dia 26 de março de 2010, no
auditório da XXXXXX, o companheiro Agnaldo Meira, presidente do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Juazeiro, entidade parceira do
Sinposba.
A escolha do prefeito Isaac Carvalho, pelo nome de um trabalhador

rural pra ocupar sua equipe, encheu
de orgulho todos os trabalhadores,
porque demonstra reconhecimento e
a valorização do homem da terra pra
gerir a pasta da Agricultura, sua experiência e sua capacidade. A Diretoria
do Sinposba esteve na posse, representada pelo secretário geral, Manoel Carlos, que em nome da entidade
desejou sucesso ao secretário.

Jurídico Atuante conquista direitos
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Alagoinhas, Feira de Santana, Juazeiro e Barreiras. Estruturar a sede
na capital e subsedes do interior.
Realização de seminário de capacitação e encontros regionais sobre
questões jurídicas, saúde e meio
ambiente. Participação no projeto
Vidas Paralelas dos Ministérios da
Cultura e Saúde. Continuar atuação
destacada na Comissão Nacional
Permanente do Benzeno com a
subcomissão dos trabalhadores em
postos de combustíveis, coordenada pelo Ministério do Trabalho.

Nesses primeiros meses do ano
o Departamento Jurídico do Sindicato vem impetrando na Justiça
ações de cumprimento da convenção coletiva de trabalho. Seja na
capital ou interior a meta é garantir
à jornada de trabalho, pagamento
do trabalho nos domingos e feriados, fornecimento do leite, valetransporte, clausulas mais desrespeitadas. Mediações também
foram solicitadas à SRTE – Superintendência Regional do Trabalho
e Emprego.

Graças à atuação destacada
do Jurídico, sete ações de cumprimento foram julgadas na Vara de
Justiça do Trabalho de Santo Antonio de Jesus, quinze mediações realizadas na SRTE para coibir a Lide
Simulada, quando a empresa demite um funcionário, sob a alegação
genérica de justa causa, o orienta
a procurar a justiça e, antes mesmo de a audiência inaugural ocorrer, propõe um acordo, somente
visando a homologar a demissão.
Muitas empresas assinaram acor-
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