
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

8 DE JUNHO DE 2021                                                                                                                           JORNALISTA CRISTIANE BRANDÃO 

T R A N S P A R Ê N C I A 

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  

SUPORT-ES PRESTA CONTAS DO FUNDO SOCIAL E DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS AVULSOS AO SINDIOPES 

O Suport-ES, em uma ação inédita, prestou contas do 
fundo social e da assistência social dos avulsos ao 
Sindiopes na manhã desta terça-feira, dia 8. O 
presidente, Ernani Pereira Pinto, e o diretor Financeiro, 
Jovino Dallapícola, entregaram o detalhamento das 
contas de 2020 aos representantes do Sindiopes 
Roberto Garofalo e Marcos Henrique Lopes. Também 
foi entregue a extrato anual das duas contas. 
A prestação de contas dos repasses feitos pelos 
operadores portuários aos sindicatos consta na 
Convenção Coletiva de Trabalho (CCT). O Suport-ES 
está sendo o pioneiro ao apresentar o documento ao 
Sindiopes, que aprovou a iniciativa.  
“É importante receber essa prestação de contas 
porque a gente consegue avaliar a seriedade do 
trabalho que é feito na área sindical, que normalmente 
sofre certo preconceito por grande parte da sociedade. 
Então, é muito bom ver transparência naquilo que é 
utilizado em benefício do trabalhador. É ter a certeza 
de que o dinheiro está sendo bem empregado em prol 
do avulso. É uma prática que deveria ser adotada todo 
ano, como prevê a CCT”, disse Garofalo. 
Marcos acredita que a ação deve servir de referência 
para os outros sindicatos. “Essa atitude do Suport-ES é 
pioneira e serve de exemplo para os demais sindicatos. 
É boa para todo o sistema portuário: para o avulso, 
principalmente do Suport-ES, porque dá transparência 
e ele tem certeza daquilo que está sendo feito com os 
repasses. Também é bom para a parte patronal, 
porque a gente vê como o dinheiro está sendo 
aplicado. Então, todo o conjunto portuário ganha com 
isso, com a transparência na prestação de contas”. 

 

 

No documento, o Suport-ES discrimina o destino dos 
repasses feitos pela Multilift, Peiú, Portocel, Poseidon, 
Start, TVV e Ogmo ao plano de saúde e odontológico, 
seguro de vida, transporte e previdência privada dos 
TPAs. Veja o documento abaixo. 
“Estamos cumprindo o que prevê a Convenção Coletiva 
e informando ao avulso como são distribuídos os 
recursos do fundo social e assistência social, que 
oferecem aos trabalhadores e seus familiares mais 
dignidade. Esse é um trabalho que vem sendo 
desenvolvido ao longo dos anos nessa gestão e agora 
conseguimos efetivamente ajustar ao público-alvo este 
benefício conquistado”, disse Ernani.  
É a primeira vez que o Suport-ES tem um diretor 
financeiro avulso, o que contribuiu para o 
desenvolvimento do trabalho, segundo Jovino. “Esse 
levantamento é inédito e foi feito por haver 
conhecimento técnico e prático como avulso. Estamos 
sanando todos os desvios de finalidade que existiam”.  
 

http://www.suport-es.org.br/











