UNIDADE
PORTUÁRIA
Santos, 10 de junho de 2019.

ASSEMBLEIA QUARTA, 12/06, ÀS 20 HORAS

CATEGORIA VAI CONHECER
NOVA PROPOSTA DA CODESP E
CALENDÁRIO DE NEGOCIAÇÃO

O presidente do SINDAPORT, Everandy Cirino, esteve reunido na semana passada,
mais uma vez, com o presidente da Codesp, Casemiro Tércio Carvalho, para discutir
a Campanha Salarial 2019. Durante a conversa, o gestor da Codesp falou sobre a possibilidade de encaminhar uma nova proposta para anáise da categoria. Por sua vez,
Cirino respondeu ao representante da Codesp que não pode defender a aprovação
dessa proposta porque as categorias que trabalham em regime de turno de 6 horas
conseguem melhorar seus ganhos por causa dos adicionais noturno e extraordinário.

VAMOS CONHECER E DISCUTIR A PROPOSTA
OFERECIDA PELO PRESIDENTE DA CODESP em
REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO SINDAPORT.

a assembleia não é deliberativa, não vamos aprovar ou
recusar nada. Decisão somente na assembleia do dia 19

1 - Acordo Coletivo de Trabalho por 2 anos 2019/2021;
2 - Índice de reajuste salarial em junho de 2019 com percentual de 100% do INPC do
período e o reajuste salarial de junho de 2020 “a negociar”;
3 - Adicional de Hora Extra: redução gradual a cada 4 meses, passando dos 100%
atuais até chegar em 50% em junho de 2021;
4 - Adicional Noturno: também uma redução gradual a cada 4 meses, passando dos
atuais 50% para chegar a 40% em junho de 2021;
5 - Adicional de férias: mantido 50% até dezembro 2019, adicional de 45% de janeiro
a dezembro de 2020, passando para 33% a partir de janeiro 2021;
6 - Plano de Saúde: passaria a ser ativa pagando 50% e aposentados 75%;
7 - Feriado “Inglês”: todo feriado, às terças, quartas ou quintas, seria gozado na segunda ou sexta-feira, como também feriados aos sábados e domingos teria uma folga na
sexta ou segunda;
8 - Excluir do acordo o vale refeição extra em dezembro;
9 - Excluir do acordo a folga referente ao Dia do Portuário, em 28 de janeiro;
10 - PDV com cálculo de 50% da média do ganho nos últimos 12 meses e multiplicado
pelo número de anos trabalhado na CODESP

Calendário para o movimento de greve

19/06 (quarta-feira)
Assembleia para decretação da greve no dia 26/06;
21/06 (sexta) ou 22/06 (sábado)
Publicação de Aviso aos Usuários
25/06 (terça)
Assembleia preparatória para a greve do dia 26/06
26/06 (quarta-feira) - Greve

ASSEMBLEIA
QUARTA-FEIRA,
12/06, ÀS 20 HORAS

Vamos conhecer a nova proposta apresentada informalmente pelo presidente Tercio ao
presidente do SINDAPORT, Everandy Cirino.
Segundo Cirino, Tércio aﬁrmou que a proposta conversada será encaminhada para todos os sindicatos para análise,
aprovação ou não. Por sua vez, Cirino respondeu ao representante da
Codesp que não pode defender a aprovação dessa proposta porque as
categorias que trabalham em regime de turno de 6 horas conseguem melhorar seus ganhos por causa dos adicionais noturno e extraordinário.
Na assembleia de quarta-feira vamos discutir essa proposta e
analisar o novo calendário de negociação, com greve marcada para
o dia 26 de junho. ATENÇÃO: A ASSEMBLEIA DE QUARTA-FEIRA,
12/06, É APENAS PARA A CATEGORIA TOMAR CIÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO. DECISÃO SOMENTE NA ASSEMBLEIA DO DIA 19/06.
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