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2ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO TRIÊNIO 2012/2015 DO SINDICATO
DOS ESTIVADORES E DOS
TRABALHADORES EM ESTIVA DE MINÉRIOS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REALIZADA EM 07/05/2012. REABERTURA
DA ASSEMBLEIA DO DIA 03/05/2012.
No sétimo dia do mês de maio de dois mil e doze, às 08:30 hs, em
segunda convocação, na sede do SETEMEES, sito à Av. República,
Nº 10, Centro, Vitória-ES, atendendo o que determina o Estatuto e a
legislação vigente, o presidente do Sindicato, Sr. Jose Adilson
Pereira,

iniciou

a

seguintes informes:

Assembleia

Geral

Extraordinária,

dando

os

Analise, discussão e deliberação sobre o Termo

Aditivo e Convenção Coletiva de Trabalho 2011/2013, referente ao
dimensionamento

dos

quadros

de

trabalhadores

portuários,

atendendo solicitações do Conselho de Supervisão do OGMO/ES. O
Presidente José Adilson iniciou informando sobre a solenidade de
assinatura do termo de dragagem pelo ministro de portos Leônidas
Cristino. Em seguida reiterou o convite para palestra a ser realizada
no salão nobre no dia 21/05, sobre as conseqüências da extinção do
Fundap, com presença da Senadora Ana Rita e Deputada Federal Iriny
Lopes tendo como palestrante o Sr. Luiz Fernando B Santos.
Cicero Gonzaga informa sobre a reunião no TPS em que junto com o
diretor operacional Charles André foi discutido a situação dos atrasos
de TPAs e corte de ternos que tem prejudicado ao restante da equipe
que cumpri o horário, foi consensado junto ao TPS que será permitido
a entrada do TPA com atraso, mas o trabalhador será notificado e
encaminhado a comissão paritária, os representantes do terminal
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alegam prejuízos com os atrasos e afirmam que mesmo permitindo o
acesso com atraso não aceitará abusos que extrapole a tolerância e
nem casos de reincidência. Após a leitura do edital de convocação o
presidente apresentou os artigos da lei onde define que o Ogmo é o
responsável pelo registro e cadastro de trabalhadores portuários
avulsos e o artigo 26 que cita que o conselho de supervisão é que
define regras de acesso e periodicidade, mas reitera que aqui no
Espírito Santo conseguimos estabelecer a regra de acesso via
convenção coletiva de trabalho e que as clausulas 16ª e 17ª foram
fundamentais para manter o quadro enxuto. José Adilson relata que
a regra de dimensionamento surgiu em 1999, ano em que sofremos
uma

enxurrada

de

processos

judiciais

visando

colocar

novos

trabalhadores no sistema sem o menor controle, fato que seria
terrível, pois eram mais de 600 ações diversas além de trabalhadores
de empreiteira de bloco tentando entrar no quadro da estiva.
A criação da regra foi fundamental porque foi provado que é preciso
ter uma metodologia de calculo de horas requisitadas para manter o
equilíbrio

do

sistema.

Em

seguida

José

Adilson

apresentou

o

comparativo do quadro do dimensionamento de 2010 e 2011 e a
simulação com a média de 3 anos e média de 5 anos atendendo
solicitação de Backer , bem como a simulação com a tese com 24
engajamentos que criaria 45 vagas e apresentou também contagem
de horas de 2007 a 2011. O Presidente reitera mais uma vez que
pela diretoria o numero é zero por entendermos que a risco de queda
no numero de requisições em 2012, mas temos que ser prudentes e
evitar que entre 120 por meio de decisões de terceiros. O presidente
diz que estamos postergando a situação desde janeiro de 2012 e que
se não fosse pela força do sindicato os 120 homens já teriam entrado
e que precisamos decidir pela aprovação do termo aditivo em
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consenso com o Sindiopes e conselho de supervisão o mais rápido
possível. Cita a suspensão da clausula de gatilho que fez entrar 11
TPAs na estiva em dezembro de 2011. A argumentação para congelar
o calculo, baseado em 2010 e desconsiderar 2011 é devido a
mudança de cenário com extinção do Fundap crise na Europa e
retorno de aposentados, conclui pedindo aprovação da proposta da
diretoria e passa a palavra ao plenário. Ronaldo Batista Vieira diz
que a diretoria está se empenhando para melhorar em todos os
sentidos e pede para que continue assim, pois está no caminho certo.
O acesso ao quadro sempre foi problema e sempre será e por isso
precisa ser discutido com calma, em 1991 quando ainda era
carteirinha o quadro era enxuto e quando passamos ao registro
éramos cerca de 400 carteirinhas, mesmo assim ainda precisamos
convocar intercambio para atender o trabalho. Ronaldo diz que
pensava em chegar a época da aposentadoria mais tranqüilo, mas
estamos apreensivos com nosso envelhecimento e hoje estamos
disputando mais, talvez teremos que fazer um panelaço ou greve para
evitar o pior, mas temos que

continuar discutindo com calma. Cita

que o TPS tem documento que da direito a trabalhar com pessoal
próprio e só nos ameaça em época de negociação, diz que sempre
tentamos viver em paz ma tem hora que parece um inferno quando
tudo caminha bem vem um situação de pressão em cima da classe,
conclui pedindo a diretoria para na possível mobilização no TVV
convocar também os novatos, pois precisamos deles para ajudar na
luta, porque tem vários que só querem usufruir do bom e estamos
dividindo o pão muitas vezes com quem não é filiado ao sindicato
infelizmente. Ronaldo Batista conclui dizendo que se for só 23 novos
não é tanto problema, mas é importante ver a situação dos
aposentados que estão retornando via judicial com os mesmos
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direitos e precisamos saber quantos são. Camilo De Lellis pede para
incluir na ata seu voto contra o acesso dos 23, diz que está
reescrevendo uma minuta baseada nas informações da assembleia
passada e diz que o problema é a clausula 16º e o nosso jurídico deve
fazer petição pedindo exclusão da clausula e que a discussão tem de
ser técnica e acadêmica e que temos que ir para a justiça, diz que foi
beneficiado pela mesma regra no passado, mas que isso foi depois de
5 anos no cadastro. Conclui dizendo que o presidente está perfeito na
argumentação, mas precisamos a acomodação do Fundap e a
negociação com o TVV. Cicero Gonzaga cita que falar em ir para a
justiça é transferir a decisão para fora da categoria e é melhor
esgotarmos na assembléia porque a justiça pode não entender o
processo e decidir contra, como fez no passado que tivemos que
aceitar a decisão contraria, e relata que tivemos que enfrentar
batalhão de choque e mordida de cachorro para tentar descumprir a
decisão contraria, mas tivemos que engolir goela a baixo, e ainda com
risco de ter que indenizar, por isso, temos que ter cautela. Apresenta
a ação civil pública do MPT contra o sistema de escalação com
objetivo de eliminar nossos usos e costumes extinguindo cambio,
arvoragens de contra mestre e quadro de fundador e quer implantar
a roda numérica da forma que implantaram em outras bases. Cicero
diz que caso se decida por greve a diretoria estará na linha de frente e
convoca a base para estar mobilizada, mas o problema não é entrar
em greve e sim a forma de sair da greve sem ser derrotado, conclui
pedindo para a categoria refletir e aprovar a proposta de assinatura
do termo aditivo. Eder Correia da Penha diz que todos querem ser
da estiva e que mesmo tendo vagas em outras categorias, só querem
vir para a Estiva, é contra a entrada de novos e não tem conseguido
trabalhar todos os dias pede para não votar nada e precisa discutir
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mais vezes e pede para incluir na ata seu voto contra. Ricardo
Backer cita que na ultima assembléia foi criticado após ter falado e
não teve direito de resposta. Diz que a sua sugestão de apurar pela
média dos 5 anos como o presidente simulou, daria hoje -2 e não
entraria ninguém , mas conversou com economista que afirmou que
não deveríamos mexer na contagem de horas. Backer diz que temos
que impedir a entrada de 120, mas não podemos ficar sem colocar
ninguém. Pede para rever clausula do termo que impede o TPA que
tiver penalidade aplicada de grau grave de participar do processo por
entender que seria duas penalidades, e também sugere que seja feita
nova prova para conferente, e não considerar apenas a classificação
do processo anterior. Defende a entrada dos que restaram no
cadastro de 2006 e 2009/10 para evitar que junte com os novos
cadastrados do ultimo processo seletivo de 2011, pois não acha justo.
Diz que tem alguns pontos que podem dar errado e pergunta ao
presidente se não colocar os 23 corremos o risco de engolir a entrada
de 120, o presidente responde que sim, que realmente há o risco e
diz que conseguimos seguir até agora, porém não sabemos até onde
conseguiremos, até porque agora já foi divulgado. Backer retoma a
palavra solicitando para excluir a clausula da penalidade e os cursos
de peação e despeação como requisito obrigatório para atividade de
estiva, porque o Ogmo não oferece com freqüência tais cursos, conclui
dizendo que temos que ter clareza para discutir no futuro e diz que
apóia a assinatura do termo aditivo, mas discorda da forma que está
sendo feito. Joel dos Santos inicia sua fala dizendo que o único lugar
que a diretoria é igual à categoria é na assembleia e que por isso a
diretoria tem que cumprir a decisão da assembleia fala que o diretor
fala de 09:00 as 10:30 deixa o plenário cansado e preocupado com a
hora da escala para depois decidir com o plenário vazio. Diz que não
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tem o mesmo conhecimento dos economistas e advogados, mas
conhece seus direitos de ser igual na assembleia por isso cobra que a
diretoria cumpra o estatuto do sindicato que é o regimento interno e
caso contrario deve ser penalizada, faz leitura do artigo 18 do
estatuto. Joel dos Santos diz que com relação ao que o secretário
falou sobre ação civil pública do MPT que muda nosso sistema de
rodízio, irá ser implantada quer a gente queira ou não e que quando
vier à escala numérica faremos o rateio de todos os trabalhos. Cita
proposta do dimensionamento anterior e faz leitura da ata da
assembléia

de

março

de

2011

que

aprovou

a

proposta

do

companheiro Nilcimar de entrada no cadastro da estiva e só registrar
após aposentadoria de associados, conclui dizendo que sua proposta e
a da diretoria foi rejeitada. Joel Pede para cancelar a assembleia e só
voltar após a assembleia de rodízio, por termos muitos pontos
pendentes e pede registro de sua fala em Ata e que irá fazer a
diretoria cumprir o estatuto nem que seja por outros meios e diz que
ainda é filiado ao sindicato, mas que já pensa em sair. Eclelfas
Ferreira inicia dizendo que tudo que decidimos aqui de forma
conjunta tiveram conseqüências positivas para a categoria e o que foi
para a justiça foi ruim para a classe, critica as pessoas que falam na
tribuna e depois vão embora para não ouvir os demais oradores. Diz
que na entrada no quadro em 91 os mais antigos diziam que iriam
passar fome, mas foi justamente o contrario o trabalho deu para
todos e ainda faltava gente. Critica pessoas que em 2011 defenderam
a entrada dos cadastrados porque tinha filho no meio e hoje é contra
e define que se a entrada dos 23 é a solução do problema devemos
aprovar e eles entrando terão que cumprir 132 e que em uma maré
de pouco trabalho isso vai demorar muito tempo e cita que acha
injusto

quando

ver

pessoas

que
6

migraram
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beneficiados pelo apoio da diretoria e agora se posicionam contra e
conclui dizendo que é melhor decidir aqui e pede aprovação da
assinatura do termo aditivo. José Adilson diz que a pressa da
diretoria é para proteger a categoria e que a diretoria sabe o que está
fazendo e mesmo sendo muito difícil ter que no inicio de mandato
discutir uma situação tão polemica não somos omissos e temos que
trabalhar com a verdade, por mais dura que seja e que hoje o quadro
era para estar com 714 e está com 691. Conclui dizendo que podemos
ficar tentando empurrar a situação com vários argumentos, mas pode
ser pior caminho da mesma forma é entrar com ação na justiça, como
questionaremos a CCT que foi aprovado pela categoria em 7
assembléias. Com relação à Intersindical Jose Adilson deixa claro
que a Intersindical não assina a convenção coletiva, cada sindicato
tem a sua autonomia de decisão seguindo a assembléia desde que
não fira a lei maior. Após o presidente explicou as três propostas e
com o aval da categoria colocou em votação da seguinte forma
proposta 1- A diretoria propõe assinar termo aditivo realizando o
calculo baseado no dimensionamento de 2010. Proposta 2- Ricardo
Backer aprovar a proposta com os adendos de exclusão da clausula
que impede os penalizados de participar do processo interno;
Proposta 3-rejeitar as proposta anteriores e não permitir entrada de
novos na Estiva.

A

proposta da

diretoria foi

aprovada

por

21votos,contra 1 voto da proposta 2, e 7 votos na proposta 3. Em
seguida o presidente José Adilson pereira parabenizou a categoria
pela maturidade da discussão e a seguir agradeceu a presença de
todos e nada mais havendo a tratar, encerrou a AGE às 12h20min e
eu Cicero Benedito Gonzaga, secretário lavrei a presente ata que
depois de lida e achada conforme, vai por mim assinada e pelo
presidente.
7

Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores em Estiva de
Minérios do Estado do Espírito Santo
FUNDADO EM 20 DE JULHO DE 1918
Avenida República, 01 - Centro - Vitória, ES - CEP 29.020-620
TELEFONE: Geral 2104-2022 - Fax (27) 3223-3257 - BRASIL
CNPJ: 28.145.746/0001-02
e-mail: secretaria@estiva-es.com.br

José Adilson Pereira
Presidente da Assembléia
CPF: 886.617.507.25

Cícero Benedito Gonzaga
1º Secretário
CPF: 875.296.887-15
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