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Jornalista Cristiane Brandão10 de março de 2022

A nova sede do Suport-ES em Barra do Riacho está em funcionamento.
O local é conhecido por muitos companheiros, pois já foi nossa sede
anos atrás. 
Fica na avenida José Coutinho da Conceição, esquina com a rua
Damião Vicente, próximo ao posto de gasolina. A localização vai
facilitar o deslocamento dos trabalhadores até Portocel, uma vez que o
ônibus da empresa que levava os avulsos do porto até o alojamento vai
parar de circular.
Com a mudança de endereço, o antigo alojamento, no hotel do posto,
teve o contrato encerrado e já não está mais disponível para pernoite. 
O novo prédio foi todo reformado, pintado e está devidamente
identificado com o nome do sindicato. 
Além de ser um ponto de descanso e apoio para os avulsos que vão
para Portocel, também é um local para a realização das nossas
assembleias. 
A Delegacia Sindical de Aracruz também vai funcionar no nosso
alojamento, que tem o diretor Luiz Carlos Santos como responsável
para auxiliar os trabalhadores.
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Posto de gasolina

Rua Damião Vicente

8 quartos, todos suítes

Até seis camas em cada quarto (sem

beliches)

Ventilador de teto nos quartos

3 ventiladores portáteis 

Cozinha equipada com fogão,

geladeira, micro-ondas

Sala com jogo de sofá e TV com Sky

Mesa com computador e impressora

Internet (Wi-Fi)

Armários

Garagem

Terraço ventilado (já pensou em

levar sua rede e tirar um cochilo lá?)

2 funcionários para limpeza

2 vigias

Agora todas as despesas da casa
(água, luz, internet, material de
limpeza e funcionários) são de
responsabilidade do sindicato.
Portanto, vamos fazer o uso
racional e evitar desperdícios!
No mais, é só manter as regras da
boa convivência e descansar com
segurança e tranquilidade!

Estrutura do novo alojamento

Uso consciente


