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Rombo do Portus não é nosso!
Não aceitamos
aumento absurdo
na contribuição
Foi em clima de muita revolta e indignação que os participantes
do Portus receberam os detalhes do aumento da alíquota de
contribuição imposta pelo governo e patrocinadoras, para
começar a valer em 1º de abril.
Na tarde desta terça-feira, dia 27, no auditório da Codesa,
técnicos do Portus apresentaram estudos e cálculos que mostram
o rombo no nosso instituto de previdência e apontam como uma
das soluções o aumento do desconto de contribuição para até
28,7%.
Os companheiros — ativos, aposentados, pensionistas da Codesa,
Sindguapor e Aquasind — ficaram revoltados com a possibilidade
de verem seus rendimentos, muitas vezes usados para pagar
remédios — sendo achatados para arcar com uma conta que não
é dos portuários, e sim das patrocinadoras e do governo federal.
O presidente do Suport-ES, Ernani Pereira Pinto, e os diretores
Jairo Silva e Sandy Roberts Junior destacaram a necessidade da
categoria estar mobilizada e pronta para novas manifestações. Os
diretores Molê, Marcelinho, Kleber Stein e Rosenildo também
estavam presentes.
“Não vamos arcar com uma parte tão salgada desta conta. Tem de
haver espaço para uma discussão com os trabalhadores. Os
sindicatos estão mobilizados e convocamos a todos a participar
desta luta”, destacou Ernani.
“Esse rombo não é nosso. Vamos parar o porto! Queremos uma
solução para o Portus e vamos apurar e denunciar quem criou
esse rombo!”, enfatizou Jairo.
Nesta quarta-feira, dia 28, os técnicos do Portus vão continuar a
esclarecer dúvidas no auditório da Codesa, às 10 horas, e às 14
horas.
Participe e fique atento às nossas convocações!
Esse é um movimento nacional e todos temos que estar unidos!
Queremos uma solução para o Portus, mas não essa, em que o
trabalhador é condenado a pagar dívida!
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