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Em vinte e um de maio de dois e dezenove, o Presidente do Sindicato dos
Portuários Avulsos de Gapatazia, Arrumadores e Trabalhadores na
Movimentação de Mercadorias em Geral do Espírito Santo, sítuado a
Avenida Getúlio Vargas, 247, primeiro andar, Edifício dos Arrumadores, Centro
da cidade, Vitória, Estado do Espírito santo. As 0gh00min 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: a) Análise, discussão e deliberação referente a
proposta para negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2019t2021 com as
empresas cERDAU AÇoMlNAS s/A; ARCELoRM|TTAL TUBARÃo
COMERICAL S/A; USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A
USIÍ\,INAS ; Autorizadas/Condôminas do TERMINAL PRIVATIVo E DE USo
IMISTO DE PRAIA ttIOLE; B) Autorização para a Entidade Síndical aluizar
dissidio coletivo de trabalho no Tribunal Regional do Trabalho da 17a Régião,
em caso de malogro nas negociações; c) Discussão e votação para
deflagração de greve, caso não prosperem as negociaçÕes, coníorme Lei
7.783189. O Presidente Sr. Josué King Ferreíra abriu a ássembleia fazendo
uma explanação breve sobre a evolução das negociaçÕes no TPS desde 19gg,
até o presente acordo nas taxas e salários, disse aínàa que há uma constante
reclamação por parte dos trabalhadores sobre o fato de termos que produzir
1.140 (Hum mil cento e quarenta) toneladas para sair do salário, foi explicado
.Q!e a evolução do salário foi bem maior do que a taxa, e por isto temos

dificuldades para evoluir na taxa já que para sairmos do salário produzindo
menos deveríamos ter um aumentó de 80% (oitenta por cento) na taxa. Com a
palavra o Sr. Wyldes Caldeira [Monteiro disse ser favorável a uma discursão
mais ampla sobre nossa taxa, disse por ele mesmo que aceitaria discutir sobre
o fundo social para avançar um aumento melhor na taxa. Moises pinto de
Alvarenga que disse que a nossa única esperança de reverter esta diferença
entre a taxa e o salário dia é abrir a discussão no TPS para mudar o modelo áe
remuneração, ou seja tentar convencer o TPS a aceitar o modelo de portocel
sair do pagamento de taxa homem para o custo por tonelada, onde tentaríamos
construir uma garantia de salário com uma produção menor, só deste jeito
estaríamos mudando de fato a diferença de ganho nó salário dia em detrimento
de uma tonelada menor embarcada. Depois de algumas discussões o
presidente pedíu mais propostas e foi levantada as propostas de mudança de
modelo proposto por Moises pinto de Alvarenga, e caso não haja esta
possibilidade por parte do terminal que a diretoria busque uma negóciação
diferenciada em relação aos arrumadores, tendo em vista que necessiámos de
buscar um aumento maior nas taxas para tentar diminuir a diferença entre as
outras categorías, nâo tendo mais nada a tratar o Presidente J-osué KingFerreira encerrou a sessão às 10:16 (dez horas e dezesseis minutos). É
para que se produzam os efeitos legais, foi lavrada a presente ata, que lida e
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aprovada, vai assinada por mim, como Secretário Geral Moises Pinto de
Alvarenga e pelo Presidente Sr. Josué King Ferreira.
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