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Pelo que lutamos e o que
já conquistamos
O Suport-ES está recebendo os companheiros que
trabalham no TPS (Terminal de Produtos Siderúrgicos) – Praia Mole para fazer sua filiação ao sindicato.
Mas aí você deve se perguntar: o que o sindicato vai
fazer por mim? Que benefícios eu vou ter?
O sindicato é a entidade legítima para representar
uma classe trabalhadora, ou seja, é a atuação sindical, junto à categoria, que garante direitos e benefícios, muitos além do que são assegurados por lei.
E é isso que o Suport-ES tem feito ao longo de seus
26 anos de representação dos portuários em terminais como TVV, Peiú e Portocel; empresas como
Sotecplast, VOL e Multilift, além dos trabalhadores
da Codesa e os avulsos.
Por meio dos Acordos Coletivos, garantimos a esses
portuários um salário-base digno, tíquetealimentação e até 13º no tíquete, auxílio-creche,
auxílio-babá, auxílio-educação, plano de saúde, adicional de risco, pagamento de Participação nos Lucros
e Resultados (PLR), previdência privada, entre outros.
Todas essas conquistas são fruto de muitas rodadas
de negociação e assembleias com a categoria, de
forma que nenhuma decisão do sindicato seja tomada sem autorização dos trabalhadores. Temos, inclusive, um auditório, no centro de Vitória, onde essas
decisões podem ser debatidas com tranquilidade e
conforto. As atas de assembleias ficam disponíveis
em nosso site, www.suport-es.org.br. Aliás, todas as
ações do sindicato são publicadas nesse portal.
É bom lembrar que somos uma categoria diferenciada (Lei de Modernização Portuária 12.815/13), portanto, temos uma série de especificidades pertinentes às atividades portuárias que devem ser tratadas
por sindicato específico da área.

Temos ainda a aposentadoria especial, que é concedida ao trabalhador que laborou em atividades exposto a agentes insalubres e perigos, que ao longo do
tempo agravam sua saúde.
Assim, o companheiro que é filiado tem assistência
jurídica para tirar dúvidas sobre seus direitos e deveres, convênios com Sesc, óticas, farmácias e faculdades.
Quanto mais trabalhadores estiverem filiados ao seu
sindicato de classe, mais forte a representação desta
entidade para lutar e vencer esses e outros desafios
contra abusos e desmandos do empresariado.

SUPORT-ES PERMANENTEMENTE EM DEFESA DO PORTUS E DOS PORTOS PÚBLICOS.
O PORTUS É PATRIMÔNIO DOS PORTUÁRIOS E OS PORTOS PÚBLICOS DO POVO BRASILEIRO.
Acesse nosso site: www.suport-es.org.br

