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ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07/08/2018 

 
Em sete de agosto de dois mil e dezoito, o Presidente do Sindicato dos 
Portuários 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. Ás 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: Abertura das negociações dos acordos coletivos com 
Portocel, TPS, ACT, AOPES, o presidente abriu a assembleia explicando para 
os associados presentes sobre a abertura das negociações conforme edital 
publicado e que está no site, alguns presentes se manifestaram sobre a 
conjuntura econômica do pais, de forma que temos que tomar cuidados com 
nosso mercado de trabalho, o presidente Josué King respondeu que  é também  
por isto estamos abrindo com esta assembleia as negociações com os 
terminais e operadores portuários afim de fazer abertura de mesa de 
negociações e estar reivindicando daqui para frente conforme também for 
deliberado a pauta de negociações, o Presidente informou também a 
necessidade de alguns trabalhadores colocar a mão na consciência, pelo fato 
de muitos terem entrado na justiça principalmente contra o TPS  e Portocel, 
uma vês que os acordos são aprovados eles necessitam ser respeitados, e se 
a parte patronal honram com a parte deles, cabe a nós trabalhadores também 
honrar com a nossa parte, com isto foi aprovado pelos presentes a abertura 
das negociações com os terminais e operadores Portuários, não tendo mais 
nada a tratar o Presidente Josué King Ferreira encerrou a sessão às 10:15 
(dez 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. 
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