
 

 

 

13 DE JANEIRO DE 2021                                                                                                                           JORNALISTA CRISTIANE BRANDÃO 

D E B A T E S    E    M A N I F E S T A Ç Õ E S 
 

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  

VOCÊ CONHECE AS AÇÕES DO SUPORT-ES  
EM DEFESA DOS PORTOS PÚBLICOS? 

 

3º Ciclo de Debates do Suport-ES é adiado a pedido do 
presidente da Codesa 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/adia.pdf 
 
3º Ciclo de Debates do Suport-ES terá a participação 
do presidente da Codesa 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/ciclo3.pdf 
 
2º Ciclo de Debates do Suport-ES: “Interferência 
política divide o porto”, diz Roberto Garofalo 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/garofalo.pdf 
 

Caso você tenha perdido algum informativo Acontece no Cais sobre as atividades do Suport-ES 
em defesa dos portos públicos e dos trabalhadores portuários, é só clicar nos links abaixo para 
ler mais sobre o assunto de seu interesse. Nesses dois últimos anos, o sindicato vem atuando 

veementemente contra a desestatização da Codesa, abrindo espaços de debate com a 
comunidade portuária e a sociedade em geral. Diversas reuniões com autoridades foram 

realizadas, eventos foram criados, manifestações, tudo para defender o patrimônio público. 
Acompanhe nossas ações e participe desta luta! 

 

1º Ciclo de Debates do Suport-ES: “Desestatização só 
pode ser parada com ação efetiva dos sindicatos”, diz 
palestrante Luiz Fernando 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/1ciclo.pdf 
 
Assista ao debate sobre o trabalho portuário avulso 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/gravado.pdf 
 
Suport-ES lança ciclo de debates sobre trabalhador e 
gestão portuária 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/ciclo1.pdf 
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Suport-ES debate impactos da privatização do porto 
público para Vila Velha 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/max-pos.pdf 
 
Relação porto-cidade é tema de debate com 
candidato 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/rafael.pdf 
 
Justiça determina reintegração de trabalhadores 
demitidos pela Codesa 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/reintegra1.pdf 
 
Suport-ES apresenta demandas dos portuários a 
candidato 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/vv1.pdf 
 
Live nesta segunda-feira, dia 17/08: Trabalho, 
desenvolvimento e o cenário atual do portuário de 
Vitória e sua relação com a pandemia que vivemos 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/liv2.pdf 
 
Portuários saem em carreata em defesa dos portos 
públicos e dos empregos 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/carreata-ok.pdf 
 
Carreata dos portuários é destaque na imprensa 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/impre.pdf 
 
Doze entidades portuárias se manifestam em defesa 
do trabalho e dos portos públicos 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/Manifesto1.pdf 
 
Reunião define estratégias de luta contra desrespeito 
ao trabalhador 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/virtual-07-08.pdf 
 
Codesa demite funcionários concursados, mas 
mantém comissionados 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/demite.pdf 
 
Suport-ES participa de debate em rádio sobre 
privatização e treinamento de TPAS 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/radio1.pdf 
 
Suport-ES alerta para os riscos da privatização dos 
portos 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/privatiza1.pdf 
 
Link para ver live sobre privatização da gestão 
portuária 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/link16.pdf 
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Link para ver live sobre privatização da gestão 
portuária 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/link16.pdf 
 
Suport-ES denuncia medidas de sucateamento da 
Codesa visando privatização 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/denuncia.pdf 
 
Trabalhadores não são convidados para discutir 
gestão do porto público 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/sem-trabalhador-05-
03.pdf 
 
Portuários defendem porto público em reunião 
http://www.suport-es.org.br/adm/noticias/fotos/pos-
ales-14-02.pdf 
 
“Grupo da Codesa” vai fazer sua primeira reunião 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/1reuniao-Ales-04-02.pdf 
 
Dia do Portuário: dia de luta, reflexão e manifestação 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/diaport.pdf 
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A importância da participação das cidades na 
preservação do porto 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/porto-17-09.pdf 
 
Suport-ES relata preocupação com privatização a 
vereador de Vila Velha 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/borgo-03-09.pdf 
 
Suport-ES defende porto público em reunião com 
deputada 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/lauriete-27-08.pdf 
 
Saiu no site Século Diário - Trabalhadores lutam pela 
manutenção da Codesa e dos postos de trabalho 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/diario-26-08.pdf 
 
Sindicato alerta para demissões com a privatização da 
Codesa 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/cartaz-AT-privatiza-22-
08-min.pdf 
 
Suport-ES fala sobre importância do porto público 
com vereadora 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/neuzinha-21-08ok.pdf 
 
Suport-ES em luta permanente contra privatização da 
Codesa, reforma da Previdência e por avanços no ACT 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/resumo-03-05.pdf 
 
Sindicatos pedem melhor modelo de gestão para 
Codesa 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/preside-24-04-.pdf 
 
Reunião com portuários e operadores: Casagrande 
pede estadualização da Codesa ao governo federal 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/casagrande-05-04.pdf 
 
Suport-ES participa de reunião com secretário de 
Portos em Brasília 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/reuniao-sec-BSB-25-
02.pdf 
 
Suport-ES fala para A Tribuna sobre prejuízo da 
privatização da Codesa para os trabalhadores 
http://www.suport-es.org.br/adm/noticias/fotos/AT-
15-02.pdf 
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Após reivindicação do Suport-ES e da imprensa, 
sindicatos vão fazer parte de comissão sobre 
privatização 
http://www.suport-es.org.br/adm/noticias/fotos/GT-
publicar-min.pdf 
 
Saiu no Século Diário: Trabalhadores da Codesa 
cobram participação em comissão da Assembleia 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/seculo1-min.pdf 
 
Privatização da Codesa: trabalhadores querem 
comissão e direitos garantidos 
http://www.suport-es.org.br/adm/noticias/fotos/cais-
19-12.pdf 
 
Seminário Política Portuária Brasileira “Gestão sem 
interferência política” 
http://www.suport-es.org.br/adm/noticias/fotos/reg-
sudeste-09-12.pdf 
 
Palestra do Professor Nildo Ouriques - Privatização e 
perda de direitos não! 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/ouriques-31-10.pdf 
 
Luta do Suport-ES contra a privatização da Codesa é 
tema de reportagem 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/lcodesa.pdf 
 
Mesa aberta no auditório do Suport-ES debate crise 
econômica e privatizações 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/auditorio-29-10.pdf 
 
Suport-ES defende porto público em reunião na 
Codesa 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/codesa-tecnicos-24-
10.pdf 
 
Suport-ES é destaque no jornal A Tribuna por sua luta 
pelo Portus e contra as privatizações 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/plenario-24-10.pdf 
 
Atividades portuárias renderam R$ 72 milhões para o 
município de Vitória 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/cidades-vix-30-09.pdf 
 
Audiência pública vai discutir realidade portuária 
http://www.suport-
es.org.br/adm/noticias/fotos/tauceda-18-09.pdf 
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Áudio da entrevista de Ernani Pereira Pinto, presidente do Suport-ES, à Rádio Cultura Rio Grandina, no dia 
08/02/2019, sobre privatização dos portos públicos e direito dos trabalhadores 
http://www.suport-es.org.br/adm/noticias/fotos/aud19.mp3 
 
Suport-ES, Intersindical e Federações criam Movimento Capixaba em Defesa do Porto Público 
http://www.suport-es.org.br/adm/noticias/fotos/direx-05-02.pdf 
 
Artigo do Suport-ES sobre privatização da Codesa publicado no jornal A Gazeta de 03/02/2019 (domingo) 
http://www.suport-es.org.br/adm/noticias/fotos/artigo-AG-04-02.pdf 
 
Suport-ES quer discutir descentralização da gestão portuária com deputado 
http://www.suport-es.org.br/adm/noticias/fotos/dep-descentralizar-01-02.pdf 
 
Federações pedem audiência no Ministério de Infraestrutura e com secretário de Portos 
http://www.suport-es.org.br/adm/noticias/fotos/infra.pdf 
 
Fórum Modelo Portuário: Debates sobre o resgate da importância do Porto Público marcam Dia do Portuário 
http://www.suport-es.org.br/adm/noticias/fotos/pos-forum-28-01-min.pdf 
 
Fórum Modelo Portuário - Resgatando a importância do Porto Público para o desenvolvimento do Espírito Santo 
http://www.suport-es.org.br/adm/noticias/fotos/convite-14-01.pdf 
 
 

 

2019 

http://www.suport-es.org.br/adm/noticias/fotos/aud19.mp3
http://www.suport-es.org.br/adm/noticias/fotos/direx-05-02.pdf
http://www.suport-es.org.br/adm/noticias/fotos/artigo-AG-04-02.pdf
http://www.suport-es.org.br/adm/noticias/fotos/dep-descentralizar-01-02.pdf
http://www.suport-es.org.br/adm/noticias/fotos/infra.pdf
http://www.suport-es.org.br/adm/noticias/fotos/pos-forum-28-01-min.pdf
http://www.suport-es.org.br/adm/noticias/fotos/convite-14-01.pdf

