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DADA A LARGADA PARA ASDADA A LARGADA PARA AS
NEGOCIAÇÕES DO ACT 2022/2023NEGOCIAÇÕES DO ACT 2022/2023

DOSDOS    TRABALHADORES DE PORTOCELTRABALHADORES DE PORTOCEL

24 de maio de 2022 Jornalista Cristiane Brandão

Os trabalhadores vinculados de Portocel aprovaram a seguinte pauta de
reivindicações para o Acordo Coletivo 2022/2023, em assembleia realizada no
último dia 16. O sindicato já enviou ofício à empresa e logo vai dar início às
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, já
incluso 1/3 constitucional.

Depois de cinco rodadas de negociação entre os representantes dos
trabalhadores na Comissão de Negociação da PPR e representantes de
Portocel para tentar entender os resultados negativos apresentados pela
empresa do ano passado, foram alinhadas as metas para o ano de 2022,
conforme os quadros abaixo. 
Infelizmente, em 2021, os trabalhadores não foram valorizados pela
empresa como deveriam, mas acreditamos que este ano vamos alcançar
resultados positivos com envolvimento, apoio e dedicação de todos.
A empresa se comprometeu a divulgar os resultados parciais do
desempenho deste ano, promovendo a devida transparência ao
processo. 
O Suport-ES agradece o empenho da Comissão de Negociação.

DEFINIDAS AS METAS PARA PPR 2022DEFINIDAS AS METAS PARA PPR 2022

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.
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