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4ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO
TRIÊNIO 2012/2015 DO SINDICATO DOS
ESTIVADORES E DOS TRABALHADORES EM
ESTIVA DE MINÉRIOS DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO REALIZADA EM
24/05/2012.
No vigésimo quarto 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 Assembléia Geral Extraordinária, dando os seguintes informes:
1- Fez uma apresentação sobre modelo de mão de obra no Espírito
Santo, os avanços na relação capital e trabalho, as negociações coletivas
e o cumprimento das definições da lei 8630/93, de forma a garantir a
sobrevivência do trabalho avulso. Em seguida informou que fará a
mesma apresentação no dia 29/05 na Agencia Nacional de Transporte
Aquaviário (Antaq) a pedido do Sr Pedro Brito. Após os informes solicitou
ao secretario Sr. Cicero Benedito Gonzaga para fazer a leitura do edital
de convocação, a) Leitura da ata da Assembléia anterior; b) Analise,
discussão

e

deliberação

sobre

Acordo

Coletivo

de

Trabalho

para

movimentação de granito com os Operadores Portuários. O secretario fez
a leitura da ata da Assembléia anterior, a pós a leitura foi colocada em
votação

e

aprovada

por

unanimidade.

José

Adilson

iniciou

a

apresentação como comparativo entre as taxas de Granito praticadas nos
acordos específicos com Internacional, Blue seas e Planet Sea e Sea
World comparando com a taxa da convenção coletiva de Trabalho e a
praticada pela Usiminas no TPS. O comparativo mostra uma diferença
significativa provando que a taxa praticada no porto público é 32%
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superior a praticada no TPS e qualquer reajuste que aplicar a essa taxa a
diferença aumentará muito causando um risco eminente de migração da
carga de granito para o TPS. O que para os trabalhadores seria um
enorme prejuízo, diante disso o presidente expõe o objetivo da diretoria
de aprovar a manutenção do acordo atual até janeiro de 2013, alterar o e
fundo social 18%, e em janeiro de 2013 praticar os valores da convenção
coletiva de trabalho, Em seguida abriu para o plenário se posicionar.
Cicero Gonzaga fez uma analise do cenário atual ao qual devido a crise
econômica da Europa que está afetando o mundo inteiro tem provocado
dificuldades para as empresas do setor siderúrgico e inclusive a Usiminas
passou a exportar minério para evitar prejuízos e demissões, e que
tentará conquistar cargas do porto público a qualquer preço e o granito é
a principal carga, conclui dizendo o momento requer cautela e é isso que
a diretoria está pedindo aos associados. Carlos Eduardo Saad diz que
com o mercado em baixa e numero de requisições teremos argumentos
para alterar o dimensionamento. Luiz Claudio Gonzaga apóia a
proposta de diretoria, mas faz uma denuncia sobre o acidente no Nv
Puffin Arrow que provocou a queda da lingada no porão deixando todos
TPAs muito assustados. Cobrou da diretoria que exija dos terminais
melhores condições de trabalho. Cicero explicou que a diretoria participa
da comissão de segurança do TPS, Portocel e TVV e que nas reuniões
tratamos cada item de segurança pontualmente e em caso de acidentes
com guindaste de bordo infelizmente o órgão legal para vistoriar GB é a
capitania dos portos. José Adilson diz que já acionou a direção de
Portocel e que o acidente será tratado em reunião especifica cita que este
é o terceiro acidente com GB que provoca queda dos fardos e Portocel
tem que tomar providências para evitar o pior. Não havendo mais
associados inscritos o presidente colocou a seguinte proposta em
votação, Manter a taxa praticada no acordo atual com as operadoras Blue
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seas, Sea Word, Planet Sea e Internacional, passar fundo social para
18%, e em janeiro praticar a taxa da Convenção Coletiva de Trabalho. A
proposta foi aprovada por unanimidade.

Em seguida agradeceu a presença de todos e nada mais havendo a
tratar, encerrou a AGE às 11h00min e eu Cicero Benedito Gonzaga,
secretário lavrei a presente ata que depois de lida e achada conforme,
vai por mim assinada e pelo presidente.

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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