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Sindicatos pedem melhor modelo
de gestão para Codesa

O Suport-ES, representado pelo presidente, Ernani Pereira
Pinto, e pelo diretor Jairo Silva, sindicatos dos Conferentes, dos
Vigias, dos Amarradores, Arrumadores, da Estiva e
Intersindical, pediram um melhor modelo de gestão para a
Codesa. O pedido foi feito ao novo presidente da empresa,
Júlio Castiglioni, e aos novos diretores na tarde desta terçafeira, dia 23, durante reunião de apresentação.
A diretoria afirmou que está estudando e definindo um
modelo de gestão para a companhia docas que não prejudique
o trabalhador e nem o Estado e se mostrou comprometida em
buscar viabilidade para melhorar a operação, dentro dos
parâmetros da Lei dos Portos, PPI e Lei de Licitação. Acertamos
com a diretoria, Suport-ES e Intersindical propor alternativas
para a evolução necessária do porto público. Também
ponderamos sobre a efetiva condição da Codesa como
Autoridade Portuária.
Sabemos que o porto público tem deficiências em sua
estrutura por falta de projetos que contemplem o trabalhador

e o operador portuário e, diante desse cenário, cobramos
soluções e reafirmamos a necessidade de manutenção dos
Acordos e Convenções Coletivas, além do melhor
aproveitamento da capacidade técnica dos empregados,
acabando com as indicações políticas.
Quando colocada a questão lamentável do nosso fundo de
previdência Portus, Castiglioni ressaltou que já vem
trabalhando junto ao governo federal e sindicatos no Brasil
para uma solução definitiva para o instituto.
Destacou ainda avaliar um modelo de previdência
complementar para os novos trabalhadores que não possuem
o benefício.
Também vai estudar alternativas para tornar o porto público
mais produtivo para a comunidade portuária e o Estado, além
de implementar políticas que possam potencializar a operação
de novas cargas na Codesa.
Vimos uma diretoria mais comprometida com as questões do
porto público, mas temos grandes desafios pela frente!
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