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ATA ASS LEIA GERAL EXTRAO NÁRIA REALIZADA 14103t2019

Em quatorze de março de dois mil de dezenove, o Presidente do Sindicato
dos PoÉuários Avulsos de Capatazia, Arrumadores e Trabalhadores na
Movimentação de Mercadorias em Geral do Espírito Santo, situado a
Avenida Getúlio Vargas, 247, primeiro andar, Edifício dos Arrumadores, Centro
da cidade, vitória, Estado do Espírito santo. As 08h00min em primeira
convocação, e as 8:30 horas em segunda e última convocação, e com qualquer
número de associados. Na presença da categoria, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: discursão sobre acordo AOPES e Multilifit, o presidente
Sr. Josué King Ferreira, fez primeiramente uma explanação e apresentação
dos valores dos acordos de 2009 a2018, onde houve um avanço negocial sde
ganhos reais para os trabalhadores, foi feito a proposta da AOPES e Multilifit
onde foi proposto o salário diferenciado com aumento de 5,14o/o (cinco virgula
quatorze por cento) passando o salário atual de R$ 1 10,52 (cento e dez reais e
cinquenta e dois centavos) para R$ 116,20 (cento e dezesseís reaís e vínte
centavos) sem chuva, e com chuva R$121,60 (cento e vinte um reais) no gusa
95% (noventa e cínco por cento) do INPC 2017t2018 na taxa, e nas demais
cargas 100 % (cem por cento) do INPC 201212018 a partir de 10 de março,
depois de algumas discursões foi levantada a proposta do trabalhador Saúto
Oliveira de Souza que disse que seria melhor nós não pegarmos os S% (cinco
por cento) na produção do gusa, entre outras coisas forem discutidas sobre a
questão política atual e que o representante da Multilifit esteve aqui no
sindicato onde se reuniu com os diretores, e um representante do trabalhador
tirado na assembleia anterior o Sr. Saulo Oliveira de Souza, mas não foi
possível colocar acrescentar mais um homem na composição do terno na
descarga do gusa, mas ficou definido que o pessoal da Multiliiit vão fazer uma
avaliação ao longo do ano para ver a possibilidade de acrescentar mais um
homem no terno, e nas questôes dos ganhos não mudou nada do que tinha
dito na assembleia anterior, até porque todos os outros sindicatos já haviam
aprovado o acordo e nada maís avançaria nas questões financeiras pelo fato
de já terem chegado no limite, com isto o presidente colocou em votação e foi
aprovado por unanimidade o acordo AOPES e Multilifit, não tendo maié nada a
tratar o Presidente Josué King Ferreira encerrou a sessão às 0g:15 (nove
horas e quinze minutos). E para que se produzam os efeitos legais, foi lavrada
a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por mim, como Secretário
Geral Moises Pinto de Alvarenga e pelo Presidente Sr. Josué King Ferreira.

Vitoria e março de 2019
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