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O Sindicato dos Urbanitá-
rios do Pará enviou a Pauta de 
Reivindicações da data-base dos 
trabalhadores e trabalhadoras da 
Equatorial Celpa para a direção 
da empresa. Anexo à Pauta, a 
entidade sindical enviou um ofício 
propondo a primeira reunião de 
negociação para o dia 7 de outu-
bro, veja cópia do ofício no verso 
deste informativo.

A Pauta de Reivindicações 
entregue à Equatorial Celpa foi 
aprovada em assembleia realizada no dia 14 de se-
tembro e contém propostas de atualizações/aperfei-
çoamentos das atuais cláusulas econômicas e cinco 
cláusulas novas, veja lista neste informativo. 

Para a Cláusula 3ª (Piso Salarial), a proposta é re-
ajustar o valor pelo INPC dos últimos 12 meses e mais 
ganho real de 5%. Na Cláusula 4ª (Reajuste Salarial), 
estamos propondo, além do INPC, ganho de 5%, afinal 
estamos vivendo a maior inflação dos últimos anos. 
No caso do Vale-alimentação, Cláusula 11ª, a proposta 
aprovada na assembleia é de R$ 1.300,00. Já para o 
Vale-alimentação natalício (Cláusula 12ª), passou uma 
proposta de R$ 1.600,00, devido ser pago somente 
uma vez ao ano. Para a Cláusula 14ª, que se refere ao 
Auxílio-matrícula escolar, a Pauta de Reivindicações 
apresenta proposta de INPC + 5%, bem como para o 
Auxílio-funeral (Cláusula 16ª). Para o Auxílio-creche, 
regido no acordo coletivo pela Cláusula 17ª, a proposta 
também é a aplicação do INPC, além de ganho real de 
5%, assim como para o valor referente ao Seguro de 
Vida, Cláusula 18ª.

Agora vamos para a Cláusula 44ª, relativa ao 
Adicional para dirigir veículos. Neste caso, a proposta 
é R$ 315,18 (trezentos e quinze reais e dezoito centa-
vos) para até 1000 km rodados, que será acrescido de 
forma proporcional em 10% a cada novos 100 km, aos 
empregados que, devidamente autorizados, utilizam 
carros da Empresa rotineiramente como ferramenta 

indispensável para a realização 
de seu trabalho. E para os demais 
empregados que, embora auto-
rizados, não utilizam o carro da 
Empresa rotineiramente, como 
ferramenta indispensável para rea-
lização de seu trabalho, a propos-
ta é pagar o valor mensal de R$ 
315,18 (trezentos e quinze reais e 
dezoito centavos), nos meses em 
que utilizarem o carro pelo menos 
uma vez, com acréscimo propor-
cional.

É importante que você entenda a importância des-
se processo de data-base, que envolve negociação, 
mas também requer mobilização e luta por parte de 
todos e todas. Mantenha-se ligado em nossos infor-
mativos para juntos alcançarmos cada reivindicação 
da Pauta da data-base 2021, vamos em frente e a luta 
continua.

Cláusulas Novas
1 - Abono círio
2 - Vale cultura
3 - Vale esporte e lazer
4 - Folga no dia do aniversário
5 - Vale combustível

No dia 9 de setembro, o Sindicato enviou novo ofício à 
Equatorial Celpa pedindo reunião para avaliar e rever 
metas estabelecidas pela empresa para a PLR 2021. Esse 
ofício reitera um primeiro pedido de negociação da PLR 
2021 feito pela entidade sindical em maio deste ano. . 
Nossa proposta é revermos conjuntamente as metas, 
evitando prejuízo à categoria, que foi prejudicada pelo não 
alcance das metas das equipes, que foram mantidas de 
forma unilateral pela empresa no ano de 2020, descon-
siderando a realidade e as dificuldades causadas pela 
pandemia da Covid-19. Fique atento e vamos em frente!  

Data-base 2021: Sindicato enviou Pauta 
de Reivindicações à Equatorial Celpa

PLR 2021: Sindicato demanda 
novamente a empresa




