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CAMPANHA SALARIAL 2015 CODESP

P
ara resumir, podemos
definir a proposta da
Codesp como

. Em
nossa opinião, o que a
Codesp está querendo é
burlar as cláusulas do atual
acordo. Quer dizer, quer
aplicar o aumento sem que
ele seja retroativo a 1 de
junho.
Quanto ao índice de
aumento ser de 5%, abaixo

VERGONHOSA

do índice da inflação, os
dirigentes da Codesp não
conseguiram explicar tal
afronta à classe portuária. Tal
proposta da Companhia vai
contra o que vem sendo
praticado nos últimos anos
pela Codesp, que sempre
ofereceu índices acima da
inflação.
E o saco de maldades para os
trabalhadores não parou por
aí.  Querem mexer no atual

acordo coletivo, tirando
cláusulas praticadas há
muitos anos.

A diretoria da Codesp e os sindicatos dos empregados estiveram

reunidos na última terça-feira, dia 09 de junho, para a abertura da

negociação referente ao acordo coletivo 2015. Na reunião, para nossa

surpresa, a Codesp já veio falando do índice salarial e ofereceu 5% de

aumento. No entanto, ao contrário dos outros anos, a empresa disse

que não reconhece nossa data-base, em 1 de junho, porque acredita que a

negociação será finalizada ainda neste mês. Achou absurdo? Tem mais...

Codesp oferece saco de maldades



Durante a primeira reunião para negociação da Campanha Salarial, a
Codesp apresentou um verdadeiro saco de maldades

Além do índice de 5% e de não reconhecer a data base, a empresa
informou que pretende alterar as cláusulas do atual acordo. É isso
mesmo!!! Conquistas, frutos de julgamentos de dissídios coletivos,

correm o risco de virar fumaça. Só para se ter uma ideia, a Codesp quer
tirar até o quebra de caixa do pessoal da área financeira.

Uma nova reunião entre a Codesp e os sindicatos será realizada nesta
sexta-feira. Até o fechamento da edição deste boletim, é isso o que

temos a informar. Na assembleia de segunda-feira,
dia 15 de junho, vamos falar sobre as novidades que a empresa

Apresentar na reunião.

CODESP QUER

CONTRATAR

AUDITORIA

EXTERNA PARA

EXAMINAR FOLHA

DE PAGAMENTO

A Codesp informou aos
sindicatos que pretende
contratar uma auditoria
externa para examinar a folha
d e p a g a m e n t o d o s
funcionários.

Os sindicatos reconhecem
que é prerrogat iva da
empresa querer apurar
possíveis “gatos” na folha de
pagamento e que não
precisaria expor em uma
reun ião de Campanha
Salarial esse assunto.
Porém, como a Codesp quis

tocar nisso com os sindicatos,
o SINDAPORT aproveitou a
deixa para fazer um desafio: A
auditoria contratada pela
Codesp também tem que
verificar os contratos de
a r r e n d a m e n t o s , a s
contratações de empreiteiras
e de pessoas terceirizadas,
além do contrato do SAP, que
está dando uma dor de
cabeça...

Será que a Codesp vai
aceitar tal desafio?

Durante a reunião, a Codesp propôs que pode
criar uma comissão para discutir pontos que
não integram a Campanha Salarial, tais como
a revisão do Plano de Cargos e Salários, Plano
Individual de Desligamento Voluntário,
critérios para a preenchimento de cargos de

confiança, para a promoção e os engessados.

Comissão pode ser criada para
discutir assuntos que não integram o

acordo coletivo

OS SINDICATOS JÁ FALARAM NÃO PARA A CODESP! NÃO PARA A

FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO!!! NÃO VAMOS ABRIR MÃO DE

CONQUISTAS HISTÓRICAS

E o saco de maldades
Não para!!!!

Participem da assembleia conjunta com todos os sindicatos representantes de
empregados da Codesp. Vamos decidir se continuamos com as negociações ou se
ingressamos com dissídio coletivo e partimos para a greve. A categoria decide!!!
Compareça!Assembleia nesta segunda-feira, 15/06, às 20
horas, no SINDAPORT.
A assembleia conjunta reúne o SINDAPORT, Sindogeesp,
Sintraport, Sindicato dos Rodoviários, Sindicato dos
Engenheiros, Sindpd, Sindest, Sindicato dos Jornalistas,
Sinasa, Sindicato dos Advogados e Sindicato dos
Contabilistas.


