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Data-base Celpa 2018

Pauta será protocolada hoje

Sindicato propõe o dia 09/10 para data da primeira rodada
A pauta de reivindicações dos trabalhadores
e trabalhadoras da Celpa para a data-base 2018
será protocolada hoje na empresa. A pauta foi deliberada em assembleias realizadas em Belém e
nas regionais no dia 11/09, baseada nas respostas
à pesquisa de data-base, que teve os formulários
preenchidos por mais de 350 trabalhadores e
trabalhadoras.
Após debates e aprovações, das 48 cláusulas que
compõem o atual Acordo Coletivo dos Trabalhadores
(ACT), a pauta propõe a manutenção da redação de
30 cláusulas, atualização/alteração de 18 cláusulas
e a inserção de 7 cláusulas novas.
No documento que será protocolado hoje (19/09),
o Sindicato propõe como data para o início das negociações o dia 09/10. A expectativa é que as negociações tenham início logo no começo de outubro para

que consigamos concluir o processo o mais rápido
possível, evitando que as negociações passem para
2019, o que é sempre um desgaste tanto para os
trabalhadores quanto para a empresa.
Esperamos que a diretoria da Celpa priorize na
agenda as negociações da nossa data-base e que
venha para para respeitar as reivindicações dos
trabalhadores e trabalhadoras, sem tentar impor
retrocessos nem retirar direitos, pois nosso objetivo
é avançar no Acordo Coletivo.
Todos devem ficar atentos às atividades desse
processo, acompanhando as informações pelos
nossos boletins e redes sociais, além de participar
das assembleias informativas e deliberativas. Nenhuma de nossas conquistas veio por concessão
da Celpa, todas foram resultado de muita luta.
Vamos juntos!
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Primeira reunião sobre PLR 2019 é
marcada por figurinhas repetidas
Depois de muita pressão do
Sindicato, finalmente foi realizada
nesta segunda-feira (17) a primeira reunião de negociação da
PLR 2019. A empresa, como de
costume, veio com uma proposta
de tentar dificultar ainda mais o
pagamento da PLR aos trabalhadores e trabalhadoras. Estão
propondo o aumento da nota mínima para a bonificação adicional
de 8 para 10, o que inviabilizará o

recebimento dessa parcela extra.
Outra figurinha repetida que a
empresa trouxe para a mesa é a
exigência de três meses de trabalho no ano de apuração para poder
ter direito à PLR. Isso deixaria de
fora quem for demitido no primeiro
trimestre e quem for contratado
no último trimestre, mesmo tendo
contribuído para o resultado da
empresa. Existem outros itens
na proposta da empresa que são

prejudiciais aos trabalhadores. Em
outro momento iremos detalhar.
O Sindicato se opôs às propostas e apresentou uma contraproposta. Por causa da demora da
Celpa, o período de negociações
determinado no ACT – 01/08 a
30/09 - está expirando. Assim,
será necessário assinar um aditivo
ao ACTpara estender o prazo de
negociação até 30/10. A próxima
rodada está marcada para 04/10.

Assembleias elegem delegados/as para o IX CEUP

Cumprindo o estabelecido no Estatuto, o Sindica- Minorias e Terceira Idade.
to dos Urbanitários do Pará realiza no período de 19 3 - Reforma do Estatuto Social do Sindicato dos
a 25 de setembro assembleias em Belém e em suas Urbanitarios do Pará – Stiupa.
respectivas delegacias regionais - Santarém, Aba- 4 - E_Social: Vida financeira, estrutura e funcionaetetuba, Marabá, Tucuruí, Conceição do Araguaia, mento do Stiupa.
Altamira e Castanhal - para a eleição de delegados e 5 - Saneamento: Direitos Humanos e o Saneamento
delegadas a participarem do IX Congresso Estadual Básico e Ambiental na Amazônia.
dos Urbanitarios do Pará – CEUP, que ocorrerá no 6 - Eletricidade: As privatizações e/ou Reestatização
período de 08 a 10 de novembro de
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO
2018, em Belém.
SINDICATO DOS URBANITARIOS PARA TIRADA DE DELEGADOS E DELEA assembleia da Regional MeGADAS AO IX CONGRESSO ESTADUAL DOS URBANITARIOS DO PARÁ – IX
tropolitana ocorrerá no dia 25/09 CEUP, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 10 DE NOVEMBRO DE 2018.
(terça-feira), na sede do sindicato, O Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Pará – STIUPA,
em 21 de abril de 1962, com sede à Avenida Duque de Caxias n° 1234, Bairro
às 18h00 em primeira convocação fundado
do Marco em Belém e em suas respectivas delegacias regionais localizadas nos mue às 18h30 em última convocação, nicípios de Santarém, Abaetetuba, Marabá, Tucuruí, Conceição do Araguaia, Altamira
com qualquer quórum. Cada dele- e Castanhal, em conformidade com o capítulo II, seção I do seu Estatuto Social, contodos os seus associados e associadas, nas três empresas, quites com suas
gacia regional irá definir a data e o vocam
obrigações estatutárias, a se fazerem presentes às assembleias extraordinárias, que
horário da assembleia local.
ocorrerão no período de 19 a 21 de setembro de 2018, conforme calendário, local e
A participação dos trabalhado- horário definido e divulgado por cada delegacia regional, para a eleição de delegados
res/as efetivos/as, quites com as e delegadas a participarem do IX CONGRESSO ESTADUAL DOS URBANITARIOS
DO PARÁ – CEUP, que ocorrerá no período de 08 a 10 de novembro de 2018, na
suas obrigações estatutárias, nas cidade de Belém, Capital do Estado do Pará.
três empresas de representação Fica estabelecido neste edital que a Assembleia da Regional Metropolitana ocorrerá
dos urbanitarios do Pará se dará no dia 20 de setembro de 2018, na sede do sindicato, as 18h00 em primeira convoe as 18h30 em última convocação, com qualquer quórum conforme definido
na proporção de 1 (um) delegado/a cação
no Artigo 85 do Estatuto Social desta entidade.
para cada 100 (cem) sócios/as Belém/Pará, 15 de setembro de 2018
quites + aposentados/as ou fração
José Bianor Monteiro Pena
Diretor Presidente
de 50% mais um. Os diretores e
delegados sindicais eleitos para
SINDICATO DOS URBANITÁRIOS DO PARÁ
a gestão são delegados natos do
RETIFICAÇÃO DE EDITAL
Congresso, ou seja, não competem No edital de convocação de assembleia Extraordinária do IX Congresso Estadual do
Sindicato dos Urbanitários, publicado na edição do jornal Amazônia caderno gerais
na quota dos delegados de base.
– página 7, no dia 15 de setembro de 2018
O CEUP, que é realizado trianual- Onde lê-se: as assembleias ocorrerão no período de 19 a 21 de setembro de 2018
mente, terá como tema em ano:“Os Leia-se: período de 19 a 25 de setembro 2018
desafios da organização sindical na Onde lê-se: A assembleia da regional metropolitana ocorrerá no dia 20/09/2018;
Leia-se: A assembleia da regional metropolitana ocorrerá no dia 25/09/2018;
nova lógica do mundo do trabalho. Belém, 19 de setembro de 2018
José Bianor Monteiro Pena
Como fazer sindicalismo no século
Diretor Presidente
XXI. Em defesa da democracia e o Fortalecimento da Base Urbanitária no Pará. Os temas e seus impactos na Região Norte.
serão discutidos nos seguintes painéis:
Participe das assembleias e se candidate para ser
1 - Conjuntura Socioeconômica e política: Os desa- delegado/a do Congresso. É um momento de ricas
fios para a nova ordem política do País e do Estado. discussões sobre a conjuntura política, econômica
2 - Políticas Sociais e Permanentes: Direitos Sociais, e social do Brasil e do Pará.

