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SUPORT-ES PEDE SUSPENSÃO DO DESCONTO DA 
COMPLEMENTAÇÃO DOS APOSENTADOS 

 

 

  

Os companheiros que têm Portus podem voltar a receber o 13º este ano, caso seja liberado pela Justiça o valor de 
R$ 33 milhões que a Companhia Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) foi condenada a pagar ao instituto. A informação 
também foi compartilhada com os associados que participaram da assembleia desta quarta-feira, dia 1º.  
Na última semana, a Diretoria do Suport-ES esteve na sede do Portus, no Rio de Janeiro, em reunião com o 
interventor do Portus, Luiz Gustavo da Cunha, o presidente da Federação Nacional dos Portuários (FNP), Eduardo 
Guterra, e outras lideranças. 
O interventor afirmou que a chance de haver a liberação do dinheiro para o pagamento do 13º é muito grande e 
que outras reivindicações dos assistidos, como pecúlio e reajuste, estão em análise. 
Luiz Gustavo assegurou que, se o 13º não sair este mês, poderá ser pago em janeiro, retroativo a dezembro. Um 
respiro para o fim de ano dos aposentados e pensionistas! A confirmação deve sair na semana que vem. 
Valores de outros processos também estão para serem pagos em breve, o que sinaliza que vem coisa boa por aí! 
 

 

forma cômoda, que não impacte tanto o bolso dos 
aposentados, que têm custos com remédios e 
tratamentos. 
O Suport-ES ainda destacou que está tratando do plano 
de saúde dos aposentados nas negociações do ACT, 
tentando evitar que os companheiros tenham de arcar 
com 100% do pagamento do plano. Está em estudo um 
convênio com a MedSênior, a fim de oferecer melhores 
tarifas e rede de atendimento aos aposentados.  
 

O Suport-ES pediu a suspensão do desconto de 30% 
da complementação dos aposentados da Codesa para 
que seja feita uma perícia conjunta de avaliação dos 
valores. O sindicato notificou a companhia docas no 
dia 23 de novembro (seguem abaixo o ofício e o 
protocolo de recebimento da Codesa) e o fato foi 
informado aos aposentados em assembleia nesta 
quarta-feira, 1º. 
A empresa alegou que revisou os cálculos e constatou 
que os aposentados estariam recebendo um valor a 
mais, no entanto, o sindicato entende que o desconto 
não pode ser feito até que os números sejam 
confirmados em perícia.  
O Suport-ES aguarda resposta da Codesa, que tem 10 
dias para dar retorno, e caso nossa reivindicação não 
seja atendida, o Suport-ES vai pleitear na Justiça 
liminarmente, como informou o advogado Wiler 
Coelho. “Precisamos de segurança jurídica ou 
segurança administrativa paritária”, destacou. 
O sindicato entende que, caso o desconto seja 
realmente necessário, ele teria de ser feito de uma  
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