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Santos, 01 de setembro de 2015.

REUNIÃO CONJUNTA DIA 21/09,
ÀS 9 HORAS, NO SINDAPORT,
PARA esclarecimentos
sobre Recadastramento e
Enquadramento no novo
Plano de Cargos e
Salários da Codesp
O SINDAPORT e a APP/SANTOS estão convocando todos os companheiros,
ex-empregados aposentados da Codesp, beneficiados com a complementação
(admitidos na Empresa até 4 de junho de 1965) para reunião conjunta no dia 21
de setembro, segunda-feira, às 9 horas da manhã, no auditório do SINDICATO. O objetivo do encontro é prestar novos esclarecimentos sobre o recadastramento da complementação de aposentadoria e o enquadramento no novo
Plano de Cargos e Salários da Codesp. Infelizmente, nossas necessidades e
urgências não são as mesmas da empresa. Enquanto o enquadramento no
novo PCS é prioridade para os ex-empregados aposentados, para a Companhia é apenas mais uma reivindicação a ser atendida. No entanto, somos otimistas porque, após muita luta, estamos próximos de alcançar nossos objetivos
e fazer valer nossos direitos conquistados com muita luta e suor. Vamos lotar
a reunião conjunta convocada para o dia 21 de setembro, segunda-feira, na
sede do SINDAPORT, na rua Júlio Conceição, 91, na Vila Mathias
A participação e união de todos, é fundamental. E A LUTA CONTINUA...

PRIMEIRO SERÁ FEITO O
RECADASTRAMENTO, DEPOIS O
ENQUADRAMENTO no PCS
Na última quarta-feira, 26
de agosto, recebemos ofício
da Codesp sobre o recadastramento dos ex-empregados
aposentados com direito a
complementação de aposentadoria. O documento da empresa e a convocação, por meio
de edital no Jornal A Tribuna,
informam o calendário de 31 de
agosto a 4 de setembro, divididos por ordem alfabética, além
dos documentos necessários,
local e horário de atendimento.
Além do ofício, chega
ram também ao conhecimento do SINDAPORT e da APP/
Santos diversos comentários sobre esse recadastramento. Para sanar as dúvidas e ter uma posição oficial
da Codesp, o presi
dente do
SINDAPORT Everandy Cirino
e o presidente da APP/Santos Odair Augusto de Oliveira
foram imediatamente conversar com a diretoria da empresa.
Antes da reunião com
o presidente da Codesp Angelino Caputo e com o diretor
Montenegro, os representantes
do SINDICATO e da APP/Santos conversaram com técni
cos da empresa envolvidos no
RECADASTRAMENTO, que
anteciparam algumas informações sobre o assunto, que
foram posteriormente ratificadas pelos diretores da Codesp.
O diretor Montenegro
confirmou a informação de
que neste primeiro momento será feito apenas o Recadastramento, como ocorreu
nos anos anteriores. Segundo
ele, os motivos principais são:

Os representantes da APP/Santos e do SINDAPORT foram tirar as dúvidas na Codesp

aproximadamente mil ex-empregados aposentados não
fizeram os dois últimos recadastramentos e a empresa
não tem os valores recebidos
por eles do INSS atualizados.
Sem essas duas importantes informações, número
exato de beneficiados e valores
recebidos do INSS, a Codesp
teria dificuldades em fazer um
levantamento preciso sobre o
reflexo na folha de pagamento da Complementação de
Aposentadorias depois do enquadramento no Plano de Cargos e Salários. Segundo Montenegro, esses valores devem
ser os mais precisos possíveis.
O diretor da Codesp informou também que a empresa já
trabalha com um cronograma,
com todas as fases pré-definidas, faltando apenas definir as
datas para cada estágio dos
trabalhos. Quando isso estiver
concluído, a Codesp encaminhará para as entidades representativas esse cronograma.
No entanto, Montenegro já adiantou algumas medidas que a Companhia pre-

tende adotar. Antes que possa
concluir os trabalhos e iniciar
os pagamentos devidos aos
aposentados, a empresa vai
elaborar um acordo específi
co que será assinado pela
Codesp e pelos SINDICATOS.
Segundo ele, a empresa NÃO
cogita efetuar o pagamento
retroativo, mas fazer os pagamentos a partir da as
sinatura
do acordo com os sindicatos. Outro ponto que deverá
ser controverso é com refe
rência aos companheiros que
já ingressaram com ações na
Justiça, pleiteando os reflexos
do Plano de Cargos e Salários
em suas complementações.
Ao presidente da Codesp
Angelino Caputo, o presidente
da APP/Santos Odair Augusto de
Oliveira perguntou se havia alguma alteração no entendimento
anterior sobre o devido pagamento das complementações de
aposentadorias com os reflexos
do novo Plano de Cargos. Caputo foi direto em sua resposta
e informou que nada havia sido
alterado e os trabalhos estão seguindo as rotinas necessárias.

