
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

É fundamental que os trabalhadores estejam 
unidos nesse momento de incertezas, para que 
juntos possamos conquistar o que merecemos! 

 

 10 DE NOVEMBRO DE 2021                                                                                                                           JORNALISTA CRISTIANE BRANDÃO 
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ASSEMBLEIA APROVA ESTADO DE GREVE EM PORTOCEL 
 

 

Os trabalhadores de Portocel, reunidos em 
assembleia realizada na tarde desta terça-feira, dia 
9, aprovaram estado de greve, por não aceitarem a 
proposta vergonhosa da empresa, de conceder 
apenas reajuste no tíquete-alimentação. A 
reposição seria de 9,22%, passando de R$ 391,80 
para R$ 427,92.  
A empresa se nega a pagar o básico, que é o INPC 
do período. O trabalhador está sentindo no bolso o 
peso da inflação nas alturas, e a falta de reajuste vai 
fazer com que o salário tenha ainda menos poder 
de compra. 
Por outro lado, a empresa bate recordes de 
movimentação, com a nossa mão de obra, 
alcançando 320% de lucro na comparação entre os 
anos de 2019 e 2020. Como pode dizer que não 
pode pagar o trabalhador? 
A categoria está cansada, trabalhando no limite, em 
escala especial, muitos tendo de fazer fisioterapia 
para conseguir trabalhar. Não aceitar a proposta da 
empresa é a única forma, no momento, de fazer 
com que o terminal enxergue o nosso valor e 
respeite o trabalhador. 
Estamos lutando pelos nossos direitos, nada mais 
do que isso. Temos dignidade e famílias para 
sustentar. Não podemos aceitar esse desrespeito! 
Nossa data-base está mantida até 30/11 e há 
previsão de uma nova rodada de negociação na 
próxima semana, com a data a definir, que será 
informada à categoria. A ata da reunião do dia 9/11 
está disponível em nosso site no link 
http://www.suport-es.org.br/images/reu0911.pdf  
 

A eleição para os representantes dos trabalhadores na 
Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA) – 
Gestão 2022, que aconteceria entre os dias 10 e 19 de 
novembro, foi adiada a pedido do Suport-ES, em reunião 
com a empresa no dia 9. A diretoria reivindicou mais 
tempo para que os trabalhadores pudessem se inscrever 
no processo, e a inscrição foi prorrogada até sexta-feira, 
dia 12. Assim acreditamos que teremos um processo 
mais democrático! 
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