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Campanha Salarial 2011
Assembleia nesta

segunda-feira, 11/07,
no SINDAPORT

Na próxima segunda-feira, dia 11 de julho, às 20 horas, faremos assem-
bleia no auditório do SINDICATO com a categoria e esperamos já ter em
mãos uma proposta da Codesp sobre a Campanha Salarial 2011. Conta-

mos com sua participação! Compareça para saber oficialmente como
está a Campanha e quais os próximos passos. Leia mais na página 3
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Todos os associados
titulares  do SINDAPORT têm
direito a Osan sem nenhum
custo adicional.

Já para inclusão de
dependentes o valor é de R$
3,80 por pessoa.

Em caso de falecimento, a
Osan deve ser comunicada
pelo telefone  0800-178555.

OSAN

Os associados que têm
plano de saúde pelo SINDI-
CATO podem também aderir
ao Plano Bem, que oferece
atendimento médico por
telefone e emergência domi-
ciliar. O valor mensal é de R$
5,13. Informações na Se-
cretaria do SINDAPORT .

Plano Bem

Há 20 anos, após a implanta-
ção da Lei 8.630, a conhecida e
chamada Lei de Modernização
dos Portos, um assunto caiu
como uma bomba na Codesp. A
Companhia havia contratado
uma empresa de consultoria
para fazer um estudo de
reestruturação diante da saída da
operação portuária.

A consultoria que ficou conhe-
cida mais pelo nome de Elen,
que era uma das pessoas res-
ponsáveis pelo estudo, apontou,
na época, que a Codesp preci-
saria apenas de 300 emprega-
dos para funcionar.

Quem não lembra disso? O nú-
mero reduzido de portuários assus-
tou a todos, principalmente, após
a saída do pessoal da operação
para o Ogmo. Reuniões, mobili-
zação do SINDICATO, nervosismo,
discussão. Tantos fatos acontece-
ram e a Codesp só jogou dinheiro
fora, já que o estudo da famosa
Elen nunca foi implantado.

Recentemente, uma nova em-
presa de consultoria foi contratada
sob a pretensão de fazer um novo
e inédito estudo de reestruturação.
E mais uma vez qual a novidade
levantada por tal estudo: diminui-
ção no número de funcionários.

Novamente, a empresa de
consultoria foi embora, recebeu
por um trabalho a nosso ver dis-

pensável e nada foi implantado
ou sequer será aproveitado. Mais
uma vez dinheiro foi jogado fora.

Todos esses momentos, que
causam expectativa e geram cu-
riosidade nos corredores da
Codesp, foram superados. No
entanto, um fato novo nos cha-
mou atenção. Devemos ficar
atentos ao campo político, em
especial às decisões da presi-
dente Dilma Roussef.

Conforme noticiado pela im-
prensa, portos poderão ser con-
cedidos à iniciativa privada. Em-
bora a notícia tenha sido
divulgada pela Antaq (Agência
Nacional de Transportes Aqua-
viários), o Ministério dos Trans-
portes e a Secretaria Especial de
Portos rapidamente vieram a pú-
blico desmentir tal informação.

Como quando há fumaça, há
fogo, é bom a gente ficar de ore-
lha em pé para cada passo so-
bre o assunto...

ANTAQ
O SINDAPORT parabeniza

Pedro Brito, ex-ministro de Portos,
que tomou posse como novo
Diretor da Antaq, no último dia 28
de junho. Representantes portuá-
rios de Santos e o prefeito João
Paulo Tavares Papa estiveram
prestigiando a cerimônia.

A Diretoria

De tempos em
tempos, um fantasma

ronda a Codesp
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Campanha Salarial é tema
de assembleia dia 11/07,

segunda, às 20 horas
Na próxima segunda-feira,

dia 11 de julho, faremos assem-
bleia com a categoria e espera-
mos já ter em mãos uma propos-
ta da Codesp sobre a Campanha
Salarial 2011.

Duas assembleias já foram rea-
lizadas e a pauta com nossas rei-
vindicações enviadas para a Co-
desp e para a Federação Nacional
dos Portuários, que mandou para a
Secretaria Especial de Portos.

Diferente das campanhas pas-
sadas, a deste ano tem um dife-
rencial: a Codesp divulgou a rea-
lização de um possível realinha-
mento salarial. A princípio, a ideia
foi bem recebida pelo SINDICA-
TO diante da pretensão da em-
presa em corrigir os baixos salá-
rios dos empregados.

No entanto, temos que deixar
bem claro que Campanha Salari-
al é uma coisa e Realinhamento,
é outra.

No último dia 22, a diretoria do

SINDAPORT es-
teve reunida com
o presidente da
Codesp, José
Roberto Correia
Serra. Na oca-
sião, falamos so-
bre a expectativa
gerada entre a
categoria a res-
peito da Campa-

nha Salarial e
também sobre o
realinhamento
salarial.

Por isso, soli-
citamos ao presi-
dente Serra que
encaminhe uma
proposta até o
dia da assem-
bleia.

Realinhamento também será discutido
Em assembleia realizada no

dia 31 de maio, a categoria
aprovou o envio de documento
para a Codesp cobrando um
prazo para o envio de proposta
sobre o realinhamento salarial.

Nossa posição é unir forças
em prol do realinhamento salari-
al, uma vez que já temos a garan-
tia por escrito da Codesp de ma-
nutenção da data base e da reno-

vação do atual acordo coletivo.
Antes da assembleia, já tínhamos

levado esse assunto ao conheci-
mento da categoria por meio de reu-
niões. E todas acenaram favoravel-
mente com a posição de focar nos-
sa mobilização no Realinhamento.

Como historicamente nunca fe-
chamos acordo coletivo no mês da
data base e temos nossos direitos
resguardados, vamos nos unir em

prol do Realinhamento Salarial.
Mais uma vez ressaltamos

que é prerrogativa da empresa
fazer o realinhamento salarial,
desde que não haja alteração
na relação capital/trabalho.

Defendemos que a Codesp
apresente uma proposta ao SIN-
DICATO explicando detalha-
damente todos os prós e contras
dessa implantação.

Sabemos que existem várias

pendências a serem resolvi-

das nas diversas categorias

pertencentes a Codesp, no

entanto, com maturidade e

responsabilidade os traba-

lhadores entenderam que

neste momento o

importante é o

Realinhamento Salarial

A Codesp tem que enviar uma proposta até segunda-feira para a categoria
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Após o SINDICATO distri-
buir boletins denunciando a
atual Superintendência da
Guarda Portuária, que bai-
xou para cumprimento obri-
gatório a nefasta INSTRU-
ÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/
2011 e seu respectivo Anexo
I.S. 01/2011, sobre o precá-
rio fornecimento e utilização
dos coletes balísticos, a
Codesp elaborou um manual
para utilização do EPI.

Parabenizamos a Codesp
pela divulgação do manual,
pois agora os guardas portuá-
rios sabem corretamente
como devem utilizar os cole-
tes e quais cuidados devem
tomar.

Infelizmente, a elaboração
do manual só foi feita após
mobilização e cobrança de
nosso SINDICATO. Porém,
isso são águas passadas.

O que importa é que a
Companhia reconheceu o
erro, mesmo que informal-
mente, e agora está informan-
do a categoria, como deveria
ter ocorrido inicialmente.

Esperamos que lapsos
como esse não voltem a ocor-
rer. No entanto, caso isso
aconteça o SINDICATO esta-
rá aqui de prontidão para de-
nunciar e cobrar a empresa.

O SINDICATO está aqui
para trabalhar em prol e ao
lado da categoria.

CONQUISTA
DA GPORT

Codesp
lança manual
para colete

A Diretoria do SINDAPORT foi recebida pelo ministro dos Portos,
Leônidas Cristino, durante rápida visita dele à sede da Codesp no início

de junho. O SINDICATO expôs ao ministro a importância do diálogo
aberto com a Secretaria de Portos, ressaltando a Campanha Salarial

em andamento. Também participou do encontro o presidente da
Codesp, José Roberto Correia Serra.

Diretoria do SINDICATO
participa de reunião com

ministro de Portos

SINDICATO cobra e
licença maternidade

de 180 dias
Depois de muita

insistência por parte
do SINDAPORT,  ao
que tudo indica
finalmente a Codesp
vai atender a reivin-
dicação das empre-
gadas mulheres.

 A Companhia já
está fazendo os procedimentos
necessários para a adesão ao Pro-
grama Empresa Cidadã, porque ao
conceder a licença maternidade por

seis meses poderá descontar do
Imposto de Renda devido o valor
integral dos salários pagos durante
os dois meses adicionais.

Como a Codesp já deu início
ao processo administrativamen-
te, o próximo passo é levar o
assunto para aprovação da
Direxe.

O SINDAPORT vai cobrar da
Codesp agilidade à implantação
da licença maternidade por seis
meses.

Janine Moraes
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n Teto
De 24 de julho de 1991 a 19

de dezembro de 2003, prejudi-
cados pelas emendas 20/98 e
41/03. Correção de até
39,35%. Já garantida pelo STF

n Desaposentação
Tribunais (STFainda não de-

cidiu) vêm admitindo renúncia
do benefício atual por outro
mais vantajoso ao aposentado.
Também está em discussão a
devolução do dinheiro já pago
pelo INSS.

n Buraco Verde
Entre 5 de maio de 1991 e

31 de dezembro de 1993. Mai-
or parte foi corrigida adminis-
trativamente

n ORTN/OTN
Aposentadorias entre 21 de

junho de 1977 e 4 de outubro
de 1988. Aplicação da variação
na correção de 24 salários de
contribuição anteriores aos 12
últimos. Não valem aposenta-
doria por invalidez, auxílio-do-
ença, pensão por morte e auxí-
lio-reclusão.

Cartilha mostra ações que
rendem ou não na Justiça

Para quem pretende pedir na Justiça a revisão de aposentadoria, preste atenção ! A Justiça
Federal do Rio Grande do Sul lançou uma cartilha com informações bem práticas sobre pro-
cessos que valem realmente a pena e os que não viram nada e só servem para iludir a gente.
Abaixo citamos alguns pontos da cartilha, mas quem quiser ter acesso a íntegra é só acessar

o link www.jfrs.jus.br/upload/Contadoria/apostila_calculos_judiciais.pdf

nnnnnSúmula 260 do TFR: Prévia correção integral do benefício na
data do reajuste, independentemente do mês de concessão, mas já
prescreveu.

nnnnnPensão de 100%: Concessão integral em relação à aposenta-
doria. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Es-
peciais Federais publicou a Súmula 15, em 2007, que diz que o valor
mensal da pensão por morte deve ser revisado de acordo com a Lei
8.213/1991. Sem os 100%.

nnnnnArtigos 201 e 202 : Prévia revisão do benefício para acima do
salário-mínimo, mas as eventuais diferenças já estariam prescritas, já
que a partir de 5 de outubro de 1988 nenhum benefício teve valor inferi-
or ao piso nacional.

nnnnnIGP-DI: O reajuste pelo IGP-DI, da FGV, em 1997, 1999, 2000 e
2001 também foi derrubado pela Turma de Uniformização dos
Juizados.

nnnnnINPC 1996: A tese também foi derrubada pela Turma de Unifor-
mização dos Juizados.

nnnnnConversão do Benefício em URVs: A Súmula 1 da Turma de
Uniformização dos Juizados não permite a conversão dos benefícios
previdenciários em URV, em março de 1994, embora servidores –
incluindo algumas categorias da Justiça – tenham recebido.

O que pode
trazer

benefício ao
associado

Ações que podem ser
arriscadas

nnnnnTrabalhista: Advogado Paulo Eduardo Lyra Martins Pereira - 3ª
feira das 8 às 9 horas

nCível: Advogada Talita Agria Pedroso - 4ª e 6ª feiras das 9 às
10 horas

nPrevidenciário: Advogados Cleiton Leal Dias Jr. e Katia H. F.
S. Amaro - 5ª feira das 9 às 10 horas.

PLANTÃO JURÍDICO DO
SINDAPORT
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O Supremo
Tribunal Federal
(STF) está ana-
lisando a alte-
ração das re-
gras do aviso

prévio para que este se torne
proporcional ao tempo de serviço.

Diante disso, o SINDAPORT já
solicitou ao Departamento
Jurídico parecer sobre as
implicações dessa mudança num
futuro Plano de Desligamento
Voluntário (PDV).

Temos conhecimento de que a
Codesp já sinalizou ao DEST

Aviso prévio proporcional pode
atingir futuro PDV

(Departamento de Coordenação
e Controle das Empresas
Estatais) que, a partir do
momento da obrigatoriedade de
cumprir tal decisão, não irá mais
implementar o programa de
desligamento voluntário.

Entendemos que se a Codesp
não recalcular administrativa-
mente, quem se desligou da
empresa nos últimos dois anos,
terá direito de ingressar com ação
pleiteando esses valores a titulo de
aviso prévio proporcional.

Assim que tivermos novidades
comunicaremos a categoria.

O Supremo Tribunal Federal
(STF) está analisando a
alteração das regras do aviso
prévio após  o ministro Gilmar
Mendes considerar proce-
dentes quatro ações em que os
trabalhadores reclamavam o
direito assegurado pela
Constituição Federal de “aviso
prévio proporcional ao tempo
de serviço, sendo no mínimo de
trinta dias, nos termos da lei”.

Por decisão de Mendes,
relator do caso, o julgamento
das quatro ações trabalhistas
foi suspenso para que o
Supremo examine e decida
quais regras serão aplicadas
no aviso prévio.

Alguns advogados especia-
lizados em causas trabalhistas
afirmam que essa regulamen-
tação do inciso 21 do Artigo 7º
da Constituição Federal,
fixada por meio do Supremo,
é um beneficio exclusivo para
o trabalhador, que teria de
cumprir o tempo estipulado
pelo aviso ou seria indenizado
em caso de demissão sem
justa causa. Em contrapartida,
o ônus para o empregador
deve aumentar.

O Tribunal Superior do Tra-
balho (TST) já se manifestou
contrário à fixação por entender
tratar-se de um assunto que
deve ser debatido em nível de
Congresso Nacional.

STF analisa
mudança no
aviso prévio

O Departamento Jurídico do
SINDAPORT agora conta com o
serviço de um advogado
criminalista.

O advogado Armando de
Mattos Júnior atende os
associados do SINDICATO
diretamente em seu escritório.

Sabemos que a grande
maioria dos associados nunca
teve problema na esfera criminal
e procura sempre o caminho do

SINDICATO conta com
advogado criminalista

bem e da Justiça, no entanto,
ninguém está livre de um dia
precisar dos serviços de um
profissional especialista nessa
área.

O Escritório do advogado
Armando de Mattos Júnior fica
na Rua Bitencourt 141, conj.
52, Centro, em Santos.

Ele também atende pelos
telefones 3221-2612/  9774-
6944/ 7807.4001 ou ID 84*53125

O SINDAPORT está apoiando a campanha
“Doe Cobertor”, promovida pela Codesp. Além
do SINDICATO, você pode fazer sua doação
no DP-PRES, GERAD, DEP. MÉDICO, TRÁ-

FEGO, GPORT, GFH, CENTRE E NO
SINTRAPORT. A Campanha vai até o dia 18

de julho. Participe !

CAMPANHA DOE COBERTOR
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A cada dia que passa
estamos mais preocupados
com a saúde financeira do
Portus, sua manutenção e o im-
pacto na vida dos portuários.

Até agora o Governo não li-
berou o dinheiro, ou melhor, a úl-
tima parcela do que foi prometi-
do lá atrás.

Agora em junho, acreditamos
que o recurso fosse liberado, uma
vez que foi aprovada Medida
Provisória (MP) abrindo  crédito

Governo aprova MP,
mas nada de dinheiro

para o Portus
extraordinário em favor da Jus-
tiça do Trabalho e de diversos
órgãos do Poder Executivo, no
valor de R$ 26.673.264.196,00.

Destes, R$ 150 milhões es-
tão destinados para o Portus,
por meio das Companhias Do-
cas.

No entanto, na prática
continuamos aguardando o di-
nheiro para dar um pouco mais
de luz nesse túnel que se cha-
ma Portus.

Infelizmente, não sendo
possível através da negociação
com o Portus e sim com uma
ação judicial, ajuizada por nossa
Federação Nacional dos Por-
tuários, desde 2006 discutimos
na Justiça a revisão das su-
plementações de aposentado-
rias. Essa revisão é para os
companheiros que se aposen-
taram após a aplicação do
chamado Fator Previdenciário
pelo INSS.

Na pratica, o Portus, para
cálculo da suplementação do
participante, usava o valor teórico
que o portuário receberia, não

considerando a redução ao
beneficio do INSS em razão da
aplicação do fator previdenciário.

No entanto, a sentença de 08
de junho deste ano, proferida pela
juíza da 8ª Vara Cível de Brasília,
concedeu despacho favorável a
ação da FNP.

Embora a decisão seja uma
vitória dos portuários aposen-
tados, não está muito claro sobre
a partir de qual data o Portus seria
obrigado a efetuar a revisão das
aposentadorias:

- a partir de novembro de 1999,
quando iniciou-se a incidência do
fator previdenciário

- a partir de novembro de 2006,
quando ingressamos na Justiça

- a partir da data da sentença,
que é 08 de junho de 2011

- a partir do momento em que
o Portus atualizar o sistema de
cálculo.

Sendo assim, o Portus ingres-
sou com recurso de embargos de
declaração, para esclarecimento
quanto a data de aplicação na
sentença.

Assim que for definido o início
da aplicação da sentença, nós,
do SINDAPORT, comunicaremos
a categoria.

Ação contra aplicação do fator
previdenciário nas

suplementações do Portus

A Osan está oferecendo aos
associados do SINDAPORT uma
condição exclusiva para adesão
ao METROPOLITANO - CEMI-
TÉRIO VERTICAL: uma parcela
de R$ 330,00 + R$ 150,00
trimestral.

O Metropolitano é um Ce-
mitério Vertical Moderno inau-
gurado em 2001 para atender
aqueles que desejam prestar a
última homenagem ao seu ente
querido com respeito e digni-
dade. Os interessados podem
adquirir o plano pelo telefone
3228-8018. Para mais infor-
mações acesse o site:
www.cemiteriometropolitano.com.br

Associados têm
desconto em

plano da Osan
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Associado com 100 anos é
homenageado durante solenidade

de aniversário do SINDICATO
O auditório do SINDAPORT ficou lotado de associados e famili-

ares durante a solenidade de aniversário de nossa Entidade,
ocorrida em 13 de maio. O SINDAPORT completou 78 anos e
como todos os anos, homenageou os associados filiados há
50 anos. A diretoria do SINDAPORT também fez questão de
homenagear o associado João da Cruz Batista, que tem 100

anos e ingressou na então Companhia Docas de Santos em 1º
de setembro de 1928 como praticante de escriturário. O

SINDAPORT também inaugurou a sala de reuniões Benedito
Furtado, em homenagem ao vereador e ex-presidente de nossa

Casa. A cerimônia reuniu políticos, como o deputado Arnaldo
Faria de Sá, sindicalistas, associados e familiares.

Dia 13 de julho, às 9 horas,
tem café da manhã para o

aposentado
Com o objetivo de reunir os

antigos companheiros de Docas
e aproximar o associado aposen-
tado do SINDICATO, vamos pro-
mover todos os meses um café
da manhã especial.

O primeiro foi em junho. Os
companheiros que participaram
aprovaram a ideia e afirmaram
que sentiam falta desse ponto de
encontro.

 Agora neste mês de julho
será dia 13 e em agosto,
dia 17, sempre a partir das
9 horas da manhã.

Há muito tempo o SINDA-
PORT queria promover esse
café da manhã mensal, mas
somente agora com a reforma
e entrega da Casa do Aposen-
tado e sonho tornou-se rea-
lidade. Companheiro participe!

O Café da Manhã é realizado na Casa do

Aposentado, na rua Leonardo Roitmann, 8


