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DIRETORIA DO SUPORT-ES
COMPLETA 1º ANO DE MANDATO

Hoje completamos nosso primeiro ano de mandato! Desde a posse da nova Diretoria do
Suport-ES, em 1º de setembro de 2021, muita coisa mudou no sindicato com o
companheiro Marildo Capanema à frente da nossa entidade. Com apoio da sua diretoria,
foi possível avançar em várias questões administrativas, jurídicas e sociais, que resultam
em avanços para os associados e associadas. No vídeo você vai ver muitos momentos do
nosso trabalho. Entre as nossas principais conquistas deste último ano estão:

Jornalista Cristiane Brandão1º de setembro de 2022

Aquisição de novo carro
Carro exclusivo para os aposentados
Retorno da equipe de visitas aos
aposentados
Novo alojamento em Barra do Riacho
Nova assessoria jurídica
Retorno da assessoria do Dieese
Retorno à CUT e Intersindical
Ampliação da comunicação nas redes
sociais
Maior diálogo com associados
Maior integração com a Federação
Nacional dos Portuários (FNP)
Novos convênios
Parceria para mudança de categoria da
CNH dos avulsos associados
Redução de tarifas bancárias
Regularização de pendências financeiras
deixadas pela antiga administração
Fiscais para os avulsos em Portocel
Retorno das comissões paritária e de
escalação e redução de ocorrências
operacionais
Acordos na Justiça para reduzir valores de
multas
Garantia de plano de saúde para os
trabalhadores da Codesa e acordo com
validade de dois anos
Retorno do 13º aos participantes do Portus

Clique aqui para
assistir ao vídeo

Retorno de cláusulas importantes para os
trabalhadores que haviam sido excluídas
de Acordos Coletivos, como vale-
refeição/alimentação, complementação
de remuneração nos casos de auxílio-
doença, empréstimo de férias,
antecipação do 13º, licença paternidade
ampliada
Maior aproximação com lideranças e
participação em eventos nacionais dos
trabalhadores
Promoção de cursos de capacitação e
segurança no trabalho junto ao Ogmo e
empresas
Revogação da demissão de trabalhadores
concursados da Codesa
Homenagens aos portuários e às
mulheres
Pagamento de bônus por assiduidade em
Portocel
Reintegração de diretor do Suport-ES e
de trabalhadores demitidos

E AINDA TEM MUITO
TRABALHO PELA FRENTE!

https://youtu.be/Tvq-zuJhlj0

