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Boletim Especial dos  
PORTUÁRIOS 
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TERÇA-FEIRA, 29/03, 
ÀS 20 HORAS, NA SEDE DO 

SINDICATO

CAMPANHA SALARIAL 2016 - CODESP

ASSEMBLEIA

A vigência do acordo coletivo de trabalho dos empregados da Codesp é de junho de 2015 a 
maio de 2017. No ano passado conseguimos reajuste salarial de 8,47%. No entanto, foi acertado 
que a partir de 1º de janeiro de 2016 seria aplicado sobre os salários base o índice de 2% a título de 
antecipação. O que já recebemos. Além disso, conforme consta em nosso acordo coletivo, agora, em  
1º de junho de 2016, as partes - SINDICATO E CODESP - deverão negociar eventual recomposição 
referente ao período de 1º de junho de 2015 a 31 de maio de 2016. Por isso, vamos realizar assem-
bleia com toda a categoria para discutir uma pauta de negociação enxu ta, priorizando no máximo 
10 itens, tais como a inflação do período e o vale-refeição. Caso não haja negociação, partimos para 

o dissídio coletivo. 

PARTICIPE 
DA 

ASSEMBLEIA 
NESTA 
TERÇA, 

29/03, NO 
SINDAPORT. 
ESPERAMOS 

VOCÊ !!!!



CAMPANHA SALARIAL 2016
ASSEMBLEIA NESTA TERÇA, 

29/03, ÀS 20 HORAS, 
NA SEDE DO SINDICATO

Apesar do nosso acordo 
coletivo ser válido de junho de 
2015 a maio de 2017, foi acer-
tado durante a negociação que 
agora em 2016 podíamos dis-
cutir eventual recomposição, 
ou seja, as cláusulas econômi-
cas podem ser reavaliadas. 
Lembrando que em janeiro 
já recebemos 2% de aumento 
salarial. 

Como os cenários po-
litico e econômico apontam 
endurecimento do Governo 
na questão salarial dos servi-
dores federais, o mesmo pode 
acontece também para as em-
presas de economia mista, na 
qual se enquadra a Codesp. 

Diante dessa situação, 
vamos realizar assembleia 
com toda a categoria para 
discutir uma pauta de nego-
ciação enxu ta, priorizando no 
máximo 10 itens, tais como 
a inflação do período e o 
vale-refeição. Caso não haja 

negociação, partimos para o 
dissídio coletivo. 

É importante salientar 
que analistas e investidores 
do mercado financeiro re-
duziram no mês de março a 
estimativa de inflação medi-
da pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA). 

A nova perspectiva agora é de 
7,43% ante os 7,46% previs-
tos anteriormente.

Para 2017, a estimativa 
segue em 6%, de acordo com 
o boletim Focus, publicação 
divulgada semanalmente às 
segundas-feiras pelo Banco 
Central.

Todos os trabalhadores estão convocados para a assembleia 

PARTICIPE DA ASSEMBLEIA PARA QUE 
POSSAMOS JUNTOS DISCUTIR E 

DELIBERAR UMA PAUTA DE REIVINDI-
CAÇÕES ENXUTA, COM POUCOS E 

IMPORTANTES ITENS. COMPAREÇA !!!!


