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Santos, 23 de julho de 2019.

CAMPANHA SALARIAL 2019/2020
ASSEMBLEIA NESTA 

QUARTA-FEIRA, 24/07,
ÀS 20 HORAS

ASSEMBLEIA DECISIVA  - VAMOS 
DEFINIR OS DETAHES PARA A GREVE 

POR TEMPO INDETERMINADO A PARTIR 
DA ZERO HORA DE QUINTA, 25-07

 Se a posição da Codesp continuar a mesma, ou seja, não prorrogar 
o acordo por mais 30 dias, nem garantir a data base, nem o pagamento re
troativo a 1º de junho, a assembleia desta quartafeira, 24/07 será decisiva. 
Nossa prioridade sempre foi a negociação, tanto que buscamos a mediação 
do Tribunal Regional do Trabalho. Já participamos de uma audiência mas não 
houve acordo. Esperamos que na próxima, marcada para essa quartafeira, 

surja uma nova proposta da Codesp. Caso contrário, vamos para a greve. 

 Com a greve, vamos seguir a lei e manter o contingente mínimo 
de 30% de trabalhadores atuando em setores da Codesp  “que 
não podem parar”, como o de atra cação de navios, Guarda Por

tuária, Fiscalização, Elétrica e  Usina Hidrelétrica de Itatinga. 



A UNIDADE PORTUÁRIA DE SANTOS é composta pelas seguintes entidades: SINDAPORT, SINDOGEESP, 
SINTRAPORT, SINDROD, SEESP, SINDPD, SINDESP, SJSP, SINASA, SASP e SINCONSANTOS 

Tiragem: 1.000 exemplares. Impressão: Gráfi ca Print+.

NESTA QUARTA, 
24/07, 

ASSEMBLEIA, ÀS 
20 HORAS, NO 

SINDAPORT

Além da greve por tempo indeterminado, na as-
sembleia da última sexta-feira, a categoria apro-
vou o envio de uma nova contraproposta para a Codesp. 

Foi passado para a categoria que, caso a nossa nova propos-
ta não seja aceita pela Codesp e nem pela SEST, a greve será defl a-
grada e voltamos a manter a proposta inicial que foi apresentada nas 
reuniões perante a empresa e também na audiência de conciliação, 
da semana passada, no TRT: manutenção das cláusulas existentes e 
INPC do período integral e pagamento retroativo a partir da data base.

É importante ressaltar que a última proposta oferecida pela 
Codesp, durante a audiência no TRT, apresentou pequenos 
avanços, embora não atendesse as necessidades da categoria. 

CATEGORIA APROVA EM ASSEMBLEIA 
NOVA CONTRAPROPOSTA

SE A CODESP NÃO MELHORAR A 
PROPOSTA, VAMOS PARA A GREVE POR 
TEMPO INDETERMINADO A PARTIR DA 

ZERO HORA DE QUINTA-FEIRA, 
25 DE JULHO


