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BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO UNIFICADO DA ORLA PORTUÁRIA 

A diretoria do Suport-ES, em
reunião realizada com a Portocel
no último dia 14 sobre as metas de
PPR, conseguiu reduzir de 25 para
9 o número de avarias registradas
no período de janeiro a julho deste
ano. O sindicato solicitou que fosse
feita uma avaliação mais criteriosa
na conduta dos trabalhadores
durante as operações relatadas e
foi constatado que os operadores
não tiveram responsabilidade
diretamente sobre as avarias. 
A redução dos registros ajuda a
melhorar as metas de PPR, no
entanto, acende um sinal de alerta,
pois já atingimos mais de 50% do
total máximo de notificações no
ano, que são 15. Isso quer dizer que
não podemos ter mais do que 6
avarias registradas até dezembro
para sermos remunerados nesse
quesito. 
É muito importante que os
trabalhadores envolvidos na
ocorrência relatem o maior número
de informações e detalhes do fato
para que fique mais claro o
entendimento e argumentação
sobre o ocorrido. Fiquem atentos e
trabalhem com consciência de
responsabilidade coletiva!

Jornalista Cristiane Brandão

SUPORT-ES CONSEGUE REDUZIR
AVARIAS PARA MELHORAR METAS

DE PPR EM PORTOCEL

22 de julho de 2022

Na última reunião de negociação do Acordo Coletivo
2022/2023 dos trabalhadores vinculados de Portocel,
realizada no dia 13, a empresa ofereceu só 6% do INPC
de reajuste, proposta que foi rejeitada pelo sindicato.
A diretoria não abre mão da recomposição de 100%
do INPC, mais ganho real de 5%, o mínimo para que a
categoria tenha seu trabalho valorizado. Clique aqui
para ver a ata.
A reunião que estava marcada para acontecer na
última quarta-feira, 20, foi desmarcada a pedido da
empresa. As próximas reuniões estão previstas para
quarta-feira, 27, e no dia 3 de agosto, ambas no
Coqueiral Praia Hotel.

Empresa oferece só 6% do INPC
para o ACT 2022/2023
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