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Data-base Equatorial Celpa 2021: 
assembleia nesta terça-feira, 14

Nesta terça-feira, dia 14 de 
setembro, teremos assembleia 
com os trabalhadores e trabalha-
doras da Equatorial Celpa para a 
deliberação da Pauta de Reivin-
dicações.

Para participar de forma on-
line, por videoconferência, pelo 
seu celular ou computador, basta 
entrar na sala virtual clicando no 
link https://us06web.zoom. us/
j/81153604985. Sendo que esse 
link também está sendo 
disponibilizado nos grupos de 
WhatsApp, no site do Sindicato 
e redes sociais da entidade. O 
caráter da assembleia é estadu-
al. Você pode entrar pelo link de 
acesso de qualquer município.

A assembleia acontece 
também de forma presencial, na 
sede do Sindicato, em Belém, na 

avenida Duque de Caxias, 1234, 
entre as travessas Lomas Valen-
tinas e Enéas Pinheiro, bairro do 
Marco, às 18h.

O Edital de Convocação 
dessa assembleia foi publicado 
pelo Sindicato no Amazônia Jor-
nal, edição da sexta-feira, dia 10 
de setembro, veja o Edital neste 
informativo.

A Pauta a ser definida na 
assembleia será enviada à direção 
da Equatorial Celpa para ser nego-
ciada entre Sindicato e  empresa.  

Este ano, vamos negociar 
as cláusulas econômicas. Veja a 
seguir as atuais cláusulas:

Piso Salarial (Cláusula 3ª), 
Reajuste Salarial (Cláusula 4ª), 
Programa de Participação nos 
Lucros ou Resultados – PPLR 
(Cláusula 10ª), Vale Alimentação 

(Cláusula 11ª), Vale Alimentação 
Natalício (Cláusula 12ª), Auxílio 
Matrícula Escolar (Cláusula14ª), 
Regimento Interno de Assis-
tência Médica e Odontológica 
(Cláusula 15ª), Auxílio-Funeral 
(Cláusula 16ª), Auxílio Creche 
(Cláusula 17ª), Seguro de Vida 
(Cláusula 18ª) e Adicional para 
Dirigir Veículos (Cláusula 44ª).

Faça a sua parte, mantenha-
-se ligado nos eventos da data-
-base 2021. Participe da assem-
bleia, dê sua opinião, seu voto.

Vamos em frente, 
a luta continua!

Link para assembleia/
data-base 2021 dos traba-
lhadores e trabalhadoras 

da Equatorial Celpa

Data: 14 de setembro de 2021 
às 18 horas

Entrar na reunião Zoom https://
us06web.zoom.

us/j/81153604985
ID da reunião: 811 53604985

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Pará 
CNPJ 04.991.568/0001-72   (Filiado á FNU/CUT)

Edital de convocação de assembleia geral extraordinária
Por este edital, ficam convocados todos os trabalhadores e trabalhadoras da Equatorial Pará 
Distribuidora de Energia S.A - CNPJ 04.895.728/0001-80, a participarem da assembleia geral 
extraordinária, que se realizará no dia 14 de setembro  de 2021, às 18  horas, em primeira con-
vocação, e às 18H30 horas, em segunda e última convocação, com qualquer quórum, presen-
cialmente na sede do Sindicato em Belém, Av. Duque de Caxias, 1234 e nas demais cidades 
do Estado do Pará, através de vídeo conferência, conforme permissão da Lei 14.020/2020, 
ar-tigo 17, inciso II, disponível via aplicativo Zoom https://us06web.zoom.us/
j/81153604985, para deliberação dos seguintes pontos de pauta:

1. Discussão e aprovação da proposta base de reivindicações para o Acordo Coletivo de
Trabalho 2021/2022;
2. Autorização para o Sindicato celebrar Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022;
3. Autorização para o Sindicato instaurar Dissidio Coletivo, em caso de necessidade;
4. Autorização para o Sindicato deflagrar Greve, em caso de malogro das negociações;
5. Autorização para manutenção da assembleia geral extraordinária aberta em caráter
permanente até a celebração do Acordo Coletivo de Trabalho 2021/2022.

Fica certo que, em havendo problemas técnicos que impeçam a realização da assembleia 
geral extraordinária na data acima, esta se realizará no dia 16/09/2021, nos mesmos 
horários.

          Belém-Pará 10 de setembro de 2021.
José Bianor Monteiro Pena - Diretor Presidente
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