SUPORT-ES – Sindicato Unificado da Orla Portuária do Espírito Santo

Maré alta
Presença iluminada
Os companheiros do Suport-ES, CUT, MST e Intersindical mostraram a força do trabalhador nos dois
dias de greve no TVV. A união campo-cidade não
perdeu seu brilho por conta da presença de policiais — que tentaram atrapalhar nossa manifestação pacífica, em vez de dar segurança ao cidadão.
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Maré baixa
Só na marola
Há quem diga que o Acordo Coletivo entre a
Codesa e o Suport-ES ainda não foi fechado por
causa do entrave no Dest. Só para lembrar, o
acordo 2011-2012 foi decidido em dissídio, o de
2012-2013 sequer foi fechado e o atual ainda
anda em marcha lenta.

Conquista merecida

Só na marola II

Os companheiros da Sotecplast agora têm um
Acordo Coletivo que reconhece os trabalhadores.
Esta nova base conquistada por esta diretoria
mostrou-se agradecida com o nosso trabalho, mas
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somos nós que agradecemos o crédito, confiança
e apoio recebidos dos companheiros. Essa é a
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família Suport-ES! Esse é um sindicato unificado
de lutas!

Mas será que não faltam competência e vontade
política naquela empresa para tratar dos acordos
coletivos? Será que os diretores não têm autonomia para negociar? Será que estão usando a
hierarquia do governo como pretexto para não ir
adiante com os acordos?

Dest não é desculpa
Basta na impunidade
Os brasileiros cansaram de tanta enganação na
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política e na Justiça e estão nas ruas mostrando sua força de reivindicação. O Suport-ES, que
sempre participa de vários movimentos sociais,
está nesta luta, sem bandeiras ou posição
partidária. Todos queremos uma democracia
livre e um basta na impunidade. Chega de
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corrupção!

Os artigos 138 e 139 da Lei 6.404/76 (Lei da S.A.),
que regulam empresas como a Codesa, dizem
que a administração delas cabe exclusivamente
ao Conselho de Administração ou à Diretoria
Executiva, conforme previsão no Estatuto, sendo
ilegal qualquer ingerência do Dest ou de outros
órgãos externos nos assuntos da companhia.

SUPORT-ES PERMANENTEMENTE EM DEFESA DO PORTUS E DOS PORTOS PÚBLICOS.
O PORTUS É PATRIMÔNIO DOS PORTUÁRIOS E OS PORTOS PÚBLICOS DO POVO BRASILEIRO.
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Acesse nosso site: www.suport-es.org.br

