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Suport-ES participa de encontro de dirigentes
portuários e debate sobre privatização
nos dias 18 e 19
O Suport-ES e outros sindicatos que representam portuários do País, vão participar de reuniões
com a direção da Federação Nacional dos Portuários (FNP), em Vitória, no dia 18 de maio, no
Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil (Sintraconst). No dia 19, o SUPORT participa
da mesa redonda "Privatização da gestão de Portos Públicos e seus reflexos para a cidade,
para a atividade econômica e para os trabalhadores", na Assembleia Legislativa do Estado.
No dia 18, às 9 horas, o convite é para todos/as presidentes/as de Sindicatos filiados,
juntamente com suas diretorias, participarem de reuniões com a Direção da Federação
Nacional dos Portuários (FNP) na Cidade de Vitória/ES, com os seguintes pontos de pauta:
Privatização das Companhias Docas; Data-Base dos trabalhadores portuários; PORTUS e
assuntos gerais. O Sintraconst fica na rua Pereira Pinto, nº 37, Centro de Vitória.

No dia 19, às 8 horas, haverá a mesa redonda "Privatização da gestão de Portos Públicos e
seus reflexos para a cidade, para a atividade econômica e para os trabalhadores", na
Assembleia Legislativa do Estado. Diante da mobilização constante e participação ativa do
SUPORT-ES na luta contra a intenção do governo de privatizar as companhias Docas, em
particular a CODESA, o presidente do SUPORT-ES, Ernani Pereira Pinto, foi convidado pelo
presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, o deputado
federal Givaldo Vieira, para participar da mesa redonda, conforme ofício.
O SUPORT-ES informa que a diretoria está liberada para participar da audiência pública e os
associados que tiverem possibilidade de comparecer estão todos convidados.
Desde o início da veiculação de matérias jornalísticas informando da intenção do governo em
privatizar as companhias Docas, em particular a CODESA, nós do Suport-ES decidimos nos
mobilizar e mobilizar a sociedade contra mais esta nefasta intenção entreguista do patrimônio e
do investimento publico.
Em conjunto com a FNP o SUPORT-ES, articulou ciclo de debates e ações para impedir mais
esta busca de depredação do patrimônio publico, que vem sempre com o objetivo de favorecer
o capital privado e ampliar a concentração de renda trazendo prejuízos para a classe
trabalhadora e sociedade como um todo.

SUPORT-ES PERMANENTEMENTE EM DEFESA DO PORTUS E DOS PORTOS PÚBLICOS.
O PORTUS É PATRIMÔNIO DOS PORTUÁRIOS E OS PORTOS PÚBLICOS DO POVO BRASILEIRO.

Acesse nosso site: www.suport-es.org.br

