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Suport-ES participa de reuniões
com FNP e deputado Papa em Brasília
O presidente do Suport-ES, Ernani Pereira Pinto, participou de reuniões em Brasília nesta terça e quarta-feira
(10 e 11) com a Federação Nacional dos Portuários
(FNP) e sindicatos. Na terça-feira, reunião com o deputado federal João Paulo Tavares Papa, que tem discutido junto aos portuários uma solução para sanear o
nosso Instituto de Previdência (Portus). E na quarta,
reunião no Tribunal Superior do Trabalho (TST) para
tratar da data-base das companhias docas.
“Na reunião (com o deputado Papa), discutimos as
ações que estão sendo debatidas na busca de soluções
urgentes para o Portus, além da importância da Autoridade Portuária para a comunidade, principalmente
para os portos localizados nos perímetros urbanos”,
destacou Ernani.
Na última quarta-feira, dia 4, o deputado solicitou uma
reunião de emergência com o ministro dos Transportes,
Portos e Aviação, Valter Casimiro Silveira, que se comprometeu a entrar em contato com o Ministério da
Fazenda para solicitar a liberação de recursos federais
do Portus que estão bloqueados judicialmente, o que
daria um fôlego à situação do Fundo.
Papa também solicitou a Casimiro que o reajuste previsto não seja aplicado aos contribuintes, mesmo se a
liminar que suspende o aumento, concedida pela Justiça do Pará, for cassada. O ministro se comprometeu a
estudar essa questão.
O deputado pediu que o ministro aguarde a divulgação
do estudo feito pela Associação Brasileira das Entidades
Portuárias e Hidroviárias (ABEPH), que deve traçar um
parâmetro completo do Fundo e apresentará alternativas. Na última audiência pública, realizada no dia 26 de
junho, José Alex Botelho Oliva, presidente da Associação, criticou o aumento das contribuições e disse que o
relatório deve ser concluído em breve.

Data-base das companhias docas
Nesta quarta-feira, dia 11, Ernani, FNP e
sindicatos participaram de reunião no
Tribunal Superior do Trabalho (TST) para
tratar da data-base das companhias docas.
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