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DATA-BASE 2021 E PLR EM PAUTA
A Pauta de Reivindicações foi 

encaminhada à direção da Equa-
torial Pará no dia 23 de setembro, 
juntamente com um ofício propondo 
a data de 7 de outubro para abertu-
ra das negociações da data-base. A 
empresa não respondeu. Por isso, 
no dia 14 de outubro enviamos um 
segundo ofício cobrando reunião 
de negociação sobre a Pauta de 
Reivindicações.

Avaliamos que já existe tempo 
suficiente para que a empresa avalie 
as demandas e apresente uma pro-
posta que contemple aqueles que 
lutam diariamente para fazer prestar 
um serviço de qualidade. Lembra-

mos que este ano, as 
partes negociam as cláu-
sulas econômicas.

PLR 2022 - A en-
tidade sindical enviou 
também à Equatorial 
outros dois ofícios, um 
reiterando pedido de 
abertura das discussões sobre 
a PLR 2022, cujo prazo para ser 
discutida compreende os meses de 
setembro e outubro. Um primeiro 
ofício foi enviado em setembro e 
outro agora dia 14 de outubro.

PLR 2021 – Também em 14/10, 
foi protocolado um ofício reiterando 
a necessidade de reabertura das ne-

gociações da PLR 2021. A 
intenção é rever conjunta-
mente as metas, evitando 
prejuízo à categoria, que 
foi prejudicada pelo não 
alcance das metas das 
equipes, mantidas de for-
ma unilateral pela empresa 

no ano de 2020, desconsiderando a 
realidade e as dificuldades causadas 
pela pandemia da Covid-19.

Oportuno dizer que o Sindicato 
solicitou a revisão da PLR 2021 via 
ofício enviado em maio e outro ofí-
cio em setembro. Este é o terceiro 
ofício enviado pela entidade. Vamos 
em frente!

ELEIÇÃO PARA DELEGADO/A SINDICAL

No dia 27 de outubro, o Sin-
dicato dos Urbanitários do Pará 
realizará eleição para delegado/a 
sindical para seis locais de trabalho. 
O período de inscrição é de 20 a 
22/10 e podem ser feitas na sede 
da entidade sindical, em Belém, ou 
nas delegacias regionais, horário 
comercial, mediante preenchimento 
de ficha de inscrição. 

As eleições serão realizadas em 
Altamira (1 vaga), Belém (4 vagas), 
Castanhal (1), Abaetetuba (1), Ma-
rabá (1) e Santarém (1 vaga), veja 
quadro. A eleição e atuação de de-
legados/as sindicais está garantida 
na Cláusula 42ª do Acordo Coletivo 
de Trabalho.

Inscrições - Podem ser realiza-
das na sede do Sindicato (Belém), 
na avenida Duque de Caxias, 1234, 
entre as travessas Lomas Valentinas 
e Doutor Enéas Pinheiro, Marco, ou 
nas delegacias regionais, no próprio 
município. 

Conforme o Estatuto Social do 
Sindicato, podem se candidatar os 
trabalhadores/as que tiverem, no 
mínimo, um ano de empresa, ser 
associado/a do Sindicato há pelo 
menos seis meses e estar adim-
plente com a entidade sindical.

AGORA ATENÇÃO, as inscrições 
já realizadas anteriormente, no pe-
ríodo agudo da pandemia, caso não 
haja desistências, serão mantidas.

Delegado/a sindical - O papel 
do/a delegado/a sindical é fazer a 
comunicação entre a direção do 
Sindicato e o local de trabalho, tan-
to levando demandas da categoria 
ao Sindicato como trazendo infor-
mes do Sindicato à base.

Conjuntura - Nesses tempos 
de tentativa de redução de direitos, 
é fundamental você participar da 
atividade sindical, seja elegendo 
delegados/as, seja colocando seu 
nome à disposição da luta sindical. 
Venha para a luta com a gente. 

Nossa união é fundamental para 
combatermos a política de desmon-
te do estado social que conquista-
mos nas últimas décadas em nosso 
país. O trabalho do Sindicato e do 
movimento sindical é essencial na 
luta pela manutenção dos direitos, 
das aposentadorias e pela digni-
dade do trabalhador da Equatorial 
Celpa. Vamos para a luta!

Inscrições no período de 20 a 22/10
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Na Equatorial Pará, falta foco em gente

O Sindicato dos Urbanitários 
do Pará vem recebendo um nú-
mero expressivo de denúncias de 
precárias condições de trabalho 
e excessiva pressão pelo alcance 
de metas, dois fatores que juntos 
levam a triste realidade de aci-
dentes fatais entre trabalhadores 
próprios e terceirizados. Um fato 
novo chama a atenção, ordens 
irresponsáveis de gerentes e líde-
res no sentido de se esquivar da 
fiscalização. A situação já era ruim, 
mas piorou a partir de maio deste 
ano, inclusive a entidade sindical 
já abordou, em informativos ante-
riores, algumas questões relaciona 
das às condições de trabalho, aci-
dentes e a tentativa das empresas, 
a contratante (Equatorial Celpa) 
e terceirizadas (Dínamo e outras 
‘parceiras’) de esconder essa 
macabra realidade encenada com 
mortes e sonegação de direitos 
trabalhistas. 

Castanhal 
De acordo com as denúncias, 

a cruel rotina de precariedade nas 
condições e ambiente de trabalho 
é constante em todas as regionais 
da Equatorial Celpa, com destaque 
para a regional Castanhal, onde as 
equipes da Endicon trabalham em 
precárias condições. O 
líder desta regional, con-
forme denúncia, sabe 
de toda a situação. Ele 
inclusive já não atende 
telefone e nem respon-
de e-mails sobre esse 
assunto.

O argumento para 
falta de equipamentos 
de segurança, carros 
sucateados com docu-
mentos vencidos ou até 

inexistentes, sonegação de direitos 
é a falta de recurso financeiro, mas 
é pública a situação privilegiada 
dessas empresas, tanto que a 
Equatorial vem em franca expan-
são, adquirindo outras empresas 
do ramo. 

Lucro milionário
Lembrando que o lucro da 

Equatorial no Pará no ano passa-
do foi de R$ 624 milhões. Nessa 
mesma milionária empresa faltam 
materiais e equipamentos para a 
conclusão de obras que estão atra-
sadas/paradas.

Nas terceirizadas, a situação 
é ainda mais caótica. Na Dínamo, 
com a conivência da contratante 
Equatorial, os trabalhadores pa-
decem sem férias e com imensa 
sobrecarga. Há denúncias de pes-
soas que estão há três anos sem 
férias e há quatro anos sem depó-
sito de FGTS. Há ainda o caso de 
uma empresa vinda do Maranhão 
que teria feito um serviço na ponte 
da Alça Viária, onde houve a troca 
de um cabo e após essa troca deu 
problema de curto circuito várias 
vezes, até causar um acidente com 
uma criança. O gerente estaria 
ciente e seu Executivo, também, 
porém, nada fizeram. Essa empre-

sa, para realizar o serviço, ainda 
utilizava mão de obra da Dínamo, 
mesmo recebendo pela obra, 
um caso de quarteirização. Para 
finalizar a obra e corrigir as falhas, 
segundo a denúncia, utilizaram 
mão de obra da Equatorial Celpa.

Ministério Público do Trabalho
O Sindicato dos Urbanitários 

do Pará prepara denúncia que será 
levada ao Ministério Público do 
Trabalho (MPT), para evitar que 
mais país de família percam suas 
vidas. Vamos à luta!

Pressão pelo alcance de metas, porém com péssimas 
condições de trabalho, tem causado acidentes fatais

Equatorial demite 
em pleno Círio
Vejam só o tamanho da hipo-

crisia e da contradição praticadas 
pela Equatorial Pará. Por um 
lado, a empresa recebe a visita 
da Santa e patrocina o Círio de 
Nazaré. Por outro, a Equatorial 
Pará, nas semanas antes e pós 
Círio, jogou na rua grupos de pais 
e mães de família, demitindo sem 
dó nem piedade, deixando esses 
companheiros e companheiras, 
ainda na crise pandêmica, social 
e econômica, sem ter condições 
de sustentar suas famílias. 

Triste, cruel e de-
sumana a política de 
demissão mantida pela 
Equatorial. Não há moti-
vos e não é justo man-
dar para a rua aqueles 
que se esforçam para 
buscar o melhor serviço 
à população e o alcance 
de lucros para a empre-
sa! Um absurdo!


