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BOLETIM INFORMATIVO DO SINDICATO UNIFICADO DA ORLA PORTUÁRIA 

A diretoria do Suport-ES participou de
reunião de negociação com a Portocel em
Vitória, na manhã desta quinta-feira, 24,
para tratar das negociações do Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT) dos avulsos e de
demandas dos vinculados.
Participaram o presidente do sindicato,
Marildo Capanema; o vice-presidente, Luiz
Carlos Santos; os diretores Roberto
Hernandes, Roberto Aquino, Herval
Nogueira Junior e Valmiki Loureiro Muniz; o
fiscal dos avulsos Rafael Emerick e o nosso
advogado Wiler Coelho, além de
representantes da empresa.
O Suport-ES defendeu a manutenção da
requisição do conferente em 2023,
considerando a necessidade da função nas
operações. Em muitos momentos, esse
trabalhador fica sobrecarregado, podendo
comprometer a operação e os compa-
nheiros operadores. 
Caso qualquer trabalhador avulso ou
vinculado seja solicitado para exercer uma
função fora da que foi escalado ou já exerce,
deve recusar, a menos que a empresa pague
pelo acúmulo de função. Também é preciso
informar ao sindicato para que as devidas
providências sejam tomadas.
Isso porque desvio de função pode acarretar
em penalidades, tanto para quem solicita a
realização de outra atividade além da que já
pratica, quanto para quem executa a função
requerida.
Se não há quem faça determinada
atribuição, o sindicato vai buscar, junto à
empresa, a requisição de mais mão de obra.  
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REUNIÃO COM PORTOCEL
DISCUTE ACT DOS AVULSOS E
DEMANDAS DOS VINCULADOS

Pedido de mais
transparência nos cálculos
da produção participativa

Na reunião com Portocel, o sindicato também cobrou
mais transparência por parte da empresa na
divulgação dos cálculos da produção participativa,
com inclusão em algum indicador.
Os trabalhadores estão na dúvida quanto aos valores,
tendo em vista que acabam recebendo quantias
semelhantes, mesmo quando o volume de carga e de
trabalho é maior.
A comissão que representa os trabalhadores, formada
por Roberto Hernandes, Herval Nogueira Junior e Luiz
Carlos Santos, solicitou um parecer da empresa, que a
Portocel se comprometeu em apresentar em uma
próxima reunião, ainda sem data definida. A última
reunião da comissão aconteceu no dia 4 de novembro,
com a participação do diretor Jadir Gonçalves.


