NEGOCIAÇÕES EM CONJUNTO É UM DOS MOTES DA POSSE DA
NOVA DIRETORIA DA FENCCOVIB
Andréa Margon – jornalista
Negociações em conjunto. Esse
foi o principal ponto abordado
durante a posse da nova
diretoria da Federação Nacional
dos
Conferentes
e
Consertadores de Carga e
Descarga, Vigias Portuários,
Trabalhadores
em
Bloco,
Arrumadores e Amarradores de
Navios,
nas
Atividades
Portuárias (Fenccovib), que
aconteceu nesta quarta-feira
(27), em Brasília. A coordenação da cerimônia ficou por conta do
presidente da Federação Nacional dos Estivadores (FNE) e do Sindicato
dos Estivadores ES, José Adilson Pereira, que empossou os integrantes
da Federação, como convidado do presidente reeleito, Mário Teixeira.
A FNE, segundo José Adilson,
defende a negociação conjunta
entre todos os Sindicatos, como
forma de fortalecer o setor. “A
prioridade, atual, é organizar a
gestão da mão de obra. Outro
grande desafio é enfrentar este
novo Governo Federal, com as
suas ideias de privatizações e
mudanças referentes à Área de
Porto Organizado e a Política
Portuária”.
Com esta nova diretoria da Fenccovib veio, também, o novo Estatuto
da entidade que, segundo José Adilson, ao alterar o prazo de mandato,
igualando o período às demais Federações, facilitará o trabalho
conjunto em sua continuidade, trabalho este que vem sendo feito, ao
longo dos anos, e cujos resultados são significativos.
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O evento de posse da nova
diretoria
da
Fenccovib
contou com a presença de
lideranças sindicais de todo
país, com os presidentes das
Federações dos Estivadores
(José Adilson Pereira) e dos
Portuários
(Eduardo
Guterra), além da diretora
de Gestão e Modernização
Portuária, do Ministério da
Infraestrutura,
Órgão
Federal que passou a abrigar
a Secretaria Especial de Portos, Fernanda Rumblerperger. Pelo Espírito
Santo compareceram ao evento os presidentes dos Sindicatos dos
Arrumadores e Trabalhadores de Capatazia, Josué King Ferreira, dos
Conferentes de Carga e Descarga, Sérgio Antonio Dias, e dos
Amarradores, Fabiano Afonso Pereira.

Na abertura do evento foi dedicado um minuto de silêncio em
homenagem ao estivador capixaba Carlos José Barcellos, que faleceu
esta semana.
A Federação Nacional dos Estivadores, o Sindicato dos Estivadores do
Espírito Santo e a Intersindical da Orla Portuária do Espírito Santo
desejam à nova Diretoria da Fenccovib sucesso e se colocam
disponíveis para compartilhar as lutas vindouras.
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