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BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO UNIFICADO DA ORLA PORTUÁRIA 

Jornalista Cristiane Brandão28 de junho de 2022

SUPORT-ES PARTICIPA DA PRIMEIRA RODADA
DE NEGOCIAÇÕES DO ACT 2022/2023 DOS

TRABALHADORES DE PORTOCEL

A primeira rodada de negociação
para o Acordo Coletivo 2022/2023
dos trabalhadores vinculados de
Portocel aconteceu nesta segun-
da-feira, dia 27, no Coqueiral Praia
Hotel, em Aracruz. 
A reunião teve a participação do
presidente do Suport-ES, Marildo
Capanema, dos diretores Roberto
Hernandes, Luiz Carlos dos Santos
e Herval Nogueira Junior, do advo-
gado do sindicato Wiler Coelho,
da assessora do Dieese, Sandra
Bourtolon, e do trabalhador
convidado Fábio Barcelos. Como
representantes da empresa parti-
ciparam Scheila Dalmaschio e
Julio César de Oliveira.
Os representantes dos trabalha-
dores apresentaram a pauta de
reivindicações aprovada pela ca-
tegoria em assembleia de 16 de
maio e fizeram um calendário das
próximas rodadas de negociação.
A empresa também garantiu, até
o dia 3 de agosto, a manutenção
das cláusulas do 2º termo aditivo
do ACT 2020/2021, assinado em
20/12/2021, para que haja tempo
hábil para as negociações.

Manutenção de todas as
cláusulas vigentes e
garantia da data-base.
Reposição das perdas
inflacionárias dos últimos
5 anos, de acordo com os
índices do INPC.
Ganho real de 5%.
Adicional noturno de 50%.
Cesta básica (vale-
alimentação) de R$
900,00.
Gratificação de férias no
valor de 50% da
remuneração vigente, 

Calendário das próximas rodadas de negociação Suport-ES x Portocel

06/07....Coqueiral Praia Hotel....10 horas
13/07......Coqueiral Praia Hotel....10 horas
20/07....Vitória....................................10 horas

PAUTA DE REIVINDICAÇÕES

Horas extras a 100%.
Empréstimo de férias de
uma remuneração a ser
descontada em 10 parcelas
sem juros e correção
monetária.
Bônus de R$ 150,00 em
tíquete-alimentação por
cada escala especial que o
empregado vier a fazer.
Taxa assistencial negocial
em relação aos
trabalhadores não
sindicalizados.

      já incluso 1/3 constitucional.

27/07.....Coqueiral Praia Hotel....10 horas
03/08.....Coqueiral Praia Hotel....10 horas
......................................................................................


