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Santos, 03 de maio de 2021.

CAMPANHA SALARIAL 2021 
ASSEMBLEIA PRESENCIAL 

NESTA TERÇA-FEIRA, 04/05, 
ÀS 20 HORAS, NA SEDE DO 

SINDICATO 
Nesta terça-feira, às 20 horas, o SINDAPORT promove as-

sembleia presencial com os trabalhadores da Autoridade Por-
tuária de Santos (SPA). Em pauta, a apresentação da proposta sala-
rial oferecida pela empresa e a contraproposta do SINDICATO.  
Mesmo com a pandemia, o Porto de Santos tem registrado consecuti-
vos recordes de movimentação. No entanto, a empresa quer retirar 
benefícios históricos dos trabalhadores e dar um aumento salarial 
bem abaixo da inflação.

A SPA ofereceu como reajuste salarial índice menor do que a meta-
de do índice oficial da inflação do período. A empresa teve a capaci-
dade de oferecer 3%, sendo que a inflação do período é de 7%. A 
SPA também quer acabar com o pagamento da complementação de apo-
sentadoria, que é fruto de acordo firmado em 04 de outubro de 1963, en-
tre o Governo Federal e a Federação Nacional dos Portuários. Recebem 
complementação os empregados admitidos até 06 de junho de 1965.  

A diretoria do SINDAPORT aguarda a partici-
pação da categoria na assembleia. Lembrando 
que todos os procedimentos de segurança de 

prevenção à covid serão seguidos: uso de más-
cara, disponibilização de álcool em gel e distan-

ciamento social.



PROPOSTA SALARIAL OFERECIDA 
PELA SPA E NEGADA PELO 

SINDICATO 
Pagamento das horas extraordinária de 100% para 75%

Abono de férias de 50% para o limite legal (1/3)
Apólice de Seguro de Vida em Grupo → Aos empregados com 
contrato suspenso (ex. aposentados por invalidez), o benefício 
será garantido por 5 anos, a partir da suspensão do contrato

Complementação de Aposentadoria → Exclusão

r CONTRAPROPOSTA DO SINDAPORT 
- Reconhecimento da Data-Base da categoria  01/06/2021
- Manutenção na íntegra das cláusulas do atual ACT
- Índice de reajuste do período de 01/06/2020 a 31/05/2021 estima-
do em 7,45%
- Recuperação da inflação no periodo de 01/06/2019 a 31/05/2020 
não aplicado no ACT de 2,05%
- Manutenção de todas as cláusulas do atual  Acordo Coletivo de 
Trabalho enquanto perdurarem as negociações
- Se for necessário, vamos instaurar  dissídio coletivo e partir para 
a paralisação.

A SPA quer acabar com direitos conquistados há anos pelos trabalhadores. 
Temos que analisar que, mesmo com a pandemia, o Porto de Santos registrou 
recorde de movimentação no primeiro trimestre deste ano. Foram 35,3 milhões 
de tone ladas operadas, 11,1% acima do verificado no mesmo período de 2020. 

A Autoridade Portuária quer:
 1 - reduzir o pagamento das horas extraordinária de 100% para 75%;

2 – reduzir o abono de férias de 50% para o limite legal (1/3);
3 – acabar com a complementação de aposentadoria.

Não vamos permitir que a SPA acabe com nossos direitos. 
Participe da assembleia nesta terça-feira, às 20 horas, na sede do SINDAPORT 

SPA quer reduzir benefícios 
dos portuários 


