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Companheiros unidos em
manifestação contra demissão
de diretores no Peiú e VOL

Companheiros do Suport-ES, avulsos, vinculados e aposentados, do
Sindicato dos Bancários e do MST, uniram forças do campo e da cidade
para protestar, na manhã desta quarta-feira, dia 02 de maio, em frente
aos portões do Peiú e VOL, às 7 horas. A manifestação parou o terminal e
as duas empresas, os setores administrativo e operacional, inclusive a
operação do navio atracado no Peiú. Nosso grito de luta é contra o
desrespeito das empresas em demitir os diretores do Suport-ES Guilherme
(Peiú) e Neides (VOL) por pura perseguição política.
Esse é mais um golpe contra as entidades sindicais, como forma de
enfraquecer a classe trabalhadora, mas não vamos deixar que os ataques
do sistema capitalista roube nossos direitos. Nossa luta é pelo respeito ao
trabalhador, pela Constituição, pelos portos públicos e pelo nosso
instituto de Previdência Portus. Vamos lutar e resistir!

O que disseram os companheiros
O diretor Guilherme (de
laranja), abraçado com
Ernani e entre o diretor da
Federação dos Bancários,
Cacau, e Fabrício, diretor do
Sindibancários. Ao lado, a
diretora Neides (de azul
escuro), entre os diretores
Maurílio e Lídia. Guilherme e
Neides foram demitidos
arbitrariamente pelo Peiú e
VOL. Suport-ES está tomando
as medidas judiciais para
combater essa prática ilegal

“O campo está afiado
com a organização da
sociedade. Cada um
que assina a carteira
de trabalho assume as
responsabilidades.
Quem pisa nos nossos
direitos não merece
nosso respeito.
Estamos juntos na
luta! Quando o campo
se une com a cidade, a
burguesia não vai
resistir.”
Luana, representante do
MST

“Somos contra as
demissões arbitrárias de
líderes sindicais. Contra a
truculência dos
empresários que acham
que têm poder, mas quem
tem poder é o povo do
campo e da cidade.
Trabalhadores não podem
nem participar de
manifestação porque são
filmados e ameaçados.
Vamos resistir ao ataque.”
Ernani Pereira Pinto,
presidente do Suport-ES

“Tenho 22 anos de
advocacia e 22 anos de
Suport-ES e nunca
vivemos um momento
tão grave no sistema
portuário. Querem fazer
reformas para tirar
dinheiro do trabalhador
para pagar dívida de
banqueiro. É preciso que
nós tiremos o golpismo
de dentro de nós, até do
sistema sindical. Porque
o que aconteceu com
esses diretores foi golpe
da oposição.”
André Moreira, advogado
do Suport-ES

“Há um duro ataque em
curso no Brasil aos
trabalhadores. Agora querem
atingir o movimento sindical,
no campo e na cidade. São
demissões em várias
categorias, inclusive nos
bancários, e até assassinatos
de lideranças políticas dos
trabalhadores. O ataque à
estrutura sindical é um
ataque aos trabalhadores.”
“A luta do Suport-ES é
fundamental, pois a
classe trabalhadora,
sindicatos e movimentos
sociais estão sofrendo
ataques em série e não
vamos permitir que isso
vire regra. Vamos resistir
e barrar esse
movimento.”

Fabrício Coelho, diretor do
Sindibancários-ES

Cacau Merçon, diretor da
Federação dos Bancários
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