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P O D E R   D E   L E I 

SUPORT-ES PERMANENTEMENTE EM DEFESA DO PORTUS E DOS PORTOS PÚBLICOS. 
O PORTUS É PATRIMÔNIO DOS PORTUÁRIOS E OS PORTOS PÚBLICOS DO POVO BRASILEIRO. 

www.suport-es.org.br                             @suport2019  

BENEFÍCIOS DE FUNCIONÁRIOS DA CODESA  
SÃO DIREITOS CONQUISTADOS EM ACT 

 Os benefícios dos funcionários da Codesa, de 
carreira ou comissionados, são direitos 
conquistados em Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT) entre a companhia docas e o Suport-ES, 
sindicato legítimo como representante da 
categoria. 
Todas as conquistas são resultado de anos a fio 
de reivindicações, reuniões, acordos judiciais, 
manifestações e até greves para não 
retroceder nos direitos adquiridos para os 
trabalhadores. 
Divulgar que os salários, benefícios e auxílios 
dessa categoria são maiores que os oferecidos 
no mercado geral quer dizer que esses 
trabalhadores têm um sindicato combativo, 
persistente nos seus propósitos, incansável 
diante de tantos nãos. Também mostra que, na 
verdade, o mercado geral, formado em grande 
maioria por empresas privadas, é que paga 
menos do que deveria para garantir a 
subsistência adequada do trabalhador e de sua 
família. 
O salário desses trabalhadores é pago pela 
Codesa, e não pelo governo federal. É fruto do 
empenho de vários profissionais altamente 
capacitados e especializados, muitos operando 
dia e noite, para receber o que lhes é devido 
no final do mês.  
 

A Secretaria de Coordenação e Governança das 
Empresas Estatais (Sest), que idealizou o 
Relatório de Benefícios das Empresas Estatais 
Federais (Rebef), é o mesmo órgão que causa 
empecilhos para o fechamos dos acordos 
coletivos, mesmo quando já celebrados entre 
as partes (Codesa e Suport-ES). 
Tudo parece mais uma jogada do governo 
federal para colocar a opinião pública contra os 
trabalhadores das empresas estatais federais, 
numa disputa onde só quem ganha é o 
empresário que vai faturar com a 
desestatização da Codesa, apenas a primeira 
da lista de várias que vão ser vendidas às 
empresas privadas, que pegam o bem público 
a preço de banana. 
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