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O Suport-ES participou na última sexta-feira, dia 15, de mais uma etapa de audiências com prefeitos para 
falar sobre os impactos da privatização da Codesa para os municípios e Estado. O sindicato, representado 
pelo presidente, Marildo Capanema, e pelos diretores Roberto Hernandes e Daniele Silva, além do 
coordenador do Fórum Permanente Portuário (FPP), Josué King, e do presidente do Sindiopes, Roberto 
Garofalo, foram recebidos pelo vice-prefeito de Vila Velha, Victor Linhalis, e pela vereadora Patrícia 
Crizanto. 
Foram apontadas as ações que os portuários têm feito em defesa do porto público e a necessidade de 
envolvimento das cidades com o processo de privatização da Autoridade Portuária, pois todos serão 
impactados pela venda do porto público.  
Aumento de tarifas, fuga de cargas, redução da arrecadação do Estado e municípios, demissão de 
funcionários concursados e redução de mercado de trabalho para os trabalhadores avulsos são algumas das 
consequências que o Suport-ES vem alertando há anos em debates, fóruns e redes sociais. 
“A maior parte do porto fica localizada em Vila Velha e faz parte da economia do município. A 
desestatização vai interferir na receita municipal, nos bairros do entorno do porto e, principalmente, na vida 
de vários trabalhadores da Codesa. Estamos juntos aos trabalhadores neste processo de diálogo com a 
prefeitura, com os governos estadual e federal. Vamos alinhar uma reunião para abrir o diálogo também 
para as comunidades próximas ao porto, que são diretamente impactadas pelas atividades lá exercidas”, 
disse a vereadora. 
O vice-prefeito também seguiu a mesma linha, demonstrando apoio à luta dos portuários. Nos últimos dias, 
o sindicato já esteve com o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, a deputada estadual Iriny Lopes e 
assessores e representantes do prefeito de Aracruz, Luiz Carlos Coutinho. 
O Suport-ES já solicitou audiência com outras autoridades e aguarda retorno. 
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