13 DE AGOSTO DE 2020

JORNALISTA CRISTIANE BRANDÃO

CARREATA

PORTUÁRIOS UNIDOS EM DEFESA DOS
PORTOS PÚBLICOS E DOS EMPREGOS

Os trabalhadores portuários da ativa e aposentados
representados pelo Suport-ES, Sindicato da Guarda
Portuária (Sindguapor-ES) e Intersindical foram às
ruas na manhã desta quinta-feira, dia 13, em uma
carreata, para manifestar sua insatisfação com a
política do governo federal e da direção da Codesa de
privatizar os portos públicos.
A concentração teve início às 7 horas, em Capuaba.
Um carro de som, onde os dirigentes relatavam à
sociedade a forma desumana com que os funcionários
de carreira da Codesa têm sido desligados e demitidos
em plena pandemia, puxou a carreata com um
buzinaço em direção aos bairros vizinhos, como Ilha
das Flores, Paul e Vila Batista. Essas comunidades
também vão sofrer o impacto com a venda do porto.
“O porto público é importante para o povo de Vila
Velha, para o povo de Vitória. O porto é gerador de
emprego e renda e tem responsabilidade social”,
disse o presidente do Suport-ES, Ernani Pereira Pinto.

Na chegada ao Portão da Ilha do Príncipe, os
trabalhadores se reuniram mais uma vez para
informar os prejuízos que a sociedade vai ter com o
desemprego dos portuários.
Quase cem funcionários de carreira da empresa foram
demitidos e desligados desde 2019, enquanto os
comissionados, com altos salários, continuam na folha
de pagamento da empresa.
Trabalhadores Portuários Avulsos (TPAs) também
estão na iminência de perder mercado de trabalho,
tendo em vista que pequenos e médio exportadores,
além dos operadores portuários, vão sofrer com o
aumento nas tarifas e procurar outros estados para
operar.
OS PORTUÁRIOS ESTÃO UNIDOS E VÃO
CONTINUAR NESTE MÊS DE AGOSTO COM
MANIFESTAÇÕES EM DEFESA DOS EMPREGOS E
DO PORTO PÚBLICO!
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