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 Boletim Especial do
SINDAPORT

Vamos definir se aderimos ou não a greve nacional prevista
para o próximo dia 30 de janeiro

Reunidos em dezembro,
em Vitória, todos os sindi-
catos portuários do país,
com exceção de Santos,
concordaram em deflagrar
para este mês de janeiro
uma paralisação nacional.

 Agora, em uma nova reu-

nião, realizada em Brasília,
foram decididas duas datas
de mobilização: 24 e 30 de
janeiro. A motivação princi-
pal para a greve é a implan-
tação, em todas as Compa-
nhias Docas do país, do Pla-
no de Cargos e Salários.

No entanto, em Brasília,
o SINDAPORT expôs, pe-
rante todos os sindicatos,
que não teria tempo hábil
para mobilizar a categoria,
que é a maior do país, para
a paralisação do dia 24.
Além disso, aqui o Plano de
Cargos e Salários já foi co-
locado em prática.

Diante dessa situação e
sabendo que aqui não há
consenso sobre a realização
dessa paralisação, vamos
nos reunir em assembleia
para discutir e definir nossa
participação. A assembleia
está marcada para segun-
da, 27/01, às 20 horas na
sede do SINDAPORT.Reunião em Brasília com os sindicatos definiu dois dias de paralisação
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Categoria define se fará
ou não paralisação

Nós não aderimos à
paralisação nacional de sexta
passada porque  estamos
adiantados, em relação ao resto
do País, sobre as reivindicações
discutidas e deliberadas pelos
demais sindicatos portuários.

Aqui já coquistamos alguns
avanços, como a implementação
em agosto do ano passado do
Plano de Cargos, Carreira e
Salário e o reajuste salarial de
6,5% retroativo a junho/2013.

Além disso, o presidente do
Sindaport, Everandy Cirino dos
Santos, destacou outros dois
motivos para a não realização do
manifesto no dia 24, ao contrário
do que ocorreu no restante do
país: não atrapalhar as
negociações e a outra situação
envolve o cumprimento da lei.

Como temos por costume
cumprir os ritos judiciais,
teríamos que fazer uma

publicação e realizar assembleia
72 horas antes da greve.

Por essa razão, vamos
promover assembleia nesta
segunda-feira, 27 de janeiro, às

20 horas, na sede do
SINDICATO, para discutir a
adesão ou não ao movimento da
próxima quinta-feira, 30 de
janeiro.


