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SUPORT-ES VAI ÀS RUAS PROTESTAR CONTRA O 
GOVERNO E A PRIVATIZAÇÃO DA CODESA 

 

 

  

O Suport-ES e a Federação nacional dos Portuários (FNP), 
participaram da manifestação Fora Bolsonaro, que aconteceu 
na tarde de sábado, 2, em Vitória. 
O presidente da FNP, Eduardo Guterra; o presidente do 
sindicato, Marildo Capanema, e os diretores Roberto Aquino, 
Roberto Hernandes, Herval Nogueira e Daniele Dias levaram 
para as ruas as bandeiras do Suport-ES e a faixa contra a 
privatização da Codesa e das empresas públicas. 
Movimentos sociais e sindicalistas também apoiaram nossa 
luta contra esse governo que debocha do povo brasileiro. No 
carro de som, Marildo destacou a importância de todos os 
trabalhadores estarem unidos em defesa do patrimônio 
público e de se manterem firmes na luta para garantir nossos 
direitos.  
O Suport-ES é um sindicato que nasceu para fortalecer a luta 
de classe e foi às ruas em defesa da democracia, 
representando todos os que acreditam nos nossos portos e 
querem um Brasil melhor.  
Não podemos aceitar um governo que nega a importância das 
vacinas, causando a morte de 600 mil brasileiros.  
Que joga a inflação nas alturas: luz, alimentos, gás de cozinha,  
 

 

remédios, gasolina, diesel, causando desemprego, fome e  
e desigualdade social. 
Que quer privatizar a Autoridade Portuária, que tem um papel 
importante para enfrentar questões relacionadas ao 
desenvolvimento econômico e social. 
Quem vai perder é o Estado e os municípios portuários, já que 
a privatização vai aumentar os custos portuários e nós não 
temos dúvidas disso. Vamos perder cargas para portos 
concorrentes, além de enfrentar a demissão de trabalhadores 
e o ataque ao trabalho portuário. 
O governo do Estado já se pronunciou a favor da privatização, 
Assembleia Legislativa não se posiciona, e a bancada federal, 
com exceção do deputado Helder Salomão, também não se 
manifesta. 
O presidente da Codesa, que também é procurador do Estado 
do Espírito Santo, trabalha para que a companhia docas seja 
privatizada. 
O Suport-ES é contra a privatização da Codesa. E vamos lutar 
com todas as nossas forças. 
TEREMOS LUTA SIM, E É MUITA. FORA BOLSONARO, NÃO À 

PRIVATIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO POVO BRASILEIRO! 
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