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02/12/2022 SEXTA-FEIRA
EQUATORIAL CELPA

INFORMATIVO

Sindicatos e Equatorial Celpa assinam o 
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2022/2024

Por mais direitos, emprego e respeito!

Na noite da quarta-feira, 30 de novembro, 
o Sindicato dos Urbanitários do Pará, o Sindi-
cato dos Engenheiros e os representantes da 
Equatorial Celpa assinaram o Acordo Cole-
tivo de Trabalho (ACT) relativo ao período 
2022/2024, renovando o acordo por mais dois 
anos, selando uma fase de intenso debate e 
luta em defesa do acordo coletivo com avan-
ços e, consequentemente, da categoria de 
trabalhadores/as. 
Veja as principais conquistas econômicas do ACT:

- Vale-alimentação extra: Na semana que vem, dia 
9/12, teremos a liberação/crédito da primeira parcela 
do Vale-alimentação extraordinário, no valor de R$ 
800,00. Teremos a segunda parcela no mês que vem, 
no valor de R$ 447,46 (Janeiro de 2023).

- Vale-alimentação mensal: com o reajuste do 
INPC (6,46%) + o aumento real (3,17%), o vale-
-alimentação passa de R$ 1.135,77 para R$1.247,46. 
No vale de dezembro, liberado ao final de novembro, 
foi também creditado o valor referente à diferença do 
vale de novembro, creditado ao final de outubro. Com a 
segunda parcela do aumento real (+3,17%), a ser pago 
em junho de 2023, o vale-alimentação passará para R$ 
1.285,78, em junho de 2023.

- Vale-alimentação natalício: com a apli-
cação do INPC de 6,46%, o vale-alimentação 
natalício passa de R$ 1.447,86 para R$ 
1.541,78, a partir de novembro de 2022.

- Auxílio-material escolar: O valor deste 
auxílio corresponde a 60% do salário mínimo 
e se destina a dependentes com idade entre 
seis a 14 anos, para os empregados que 
recebem até R$ 5.282,14 de salário-base 
(reajuste de 6,46%). 

- Adicional para dirigir veículos: reajuste de 
6,46%, com a incorporação ao salário dos trabalhado-
res que já recebem esse direito e transformação em 
vantagem pessoal, aos trabalhadores que recebiam 
como adicional por KM rodado até 31/10/2022, com 
base na média do valor nos últimos  6 (seis) meses.

Tivemos ainda ajustes na redação do ACT do 
PPLR 2022, adequando aos moldes do que será 
praticado no PPLR 2023, além da Licença Adoção, 
garantindo o mesmo tempo da Licença Maternidade. 
Ressaltamos ainda a nova cláusula Auxílio Mais 
Educação, contemplando os dependentes de 6 anos 
até 6 anos, 11 meses e 29 dias, com as mesmas con-
dições da Cláusula Auxílio-creche / Educação, dentre 
outros. 

Fortaleça a luta, você também!
Nas assembleias que 

aprovaram a Pauta de 
Reivindicações, realizadas 
em 22 de setembro e nas 
assembleia de aprovação 
do Acordo Coletivo de Trabalho 
(ACT), realizadas em 18/11, os 
trabalhadores/as aprovaram também 
uma contribuição negocial, uma for-
ma de você fortalecer a luta sindical 
e reconhecer o êxito na negociação 
do ACT 2022/2024. Neste sentido, 
o Sindicato pede a colaboração de 
cada um e cada uma para que o 

Sindicato tenha condições 
de enfrentar os imensos 
desafios colocados, so-
bretudo nesse tempo de 
crise econômica e ataque 

à organização sindical, que afeta 
diretamente os ganhos dos trabalha-
dores/as. Quanto mais condições, 
a entidade sindical tiver, terá mais 
força para fazer a defesa dos seus 
direitos e dos seus interesses. 

A contribuição negocial importará 
no valor correspondente a meio dia 
de trabalho, ou seja, 50% de um 

dia de trabalho, em uma única vez. 
Entenda, essa contribuição ocorrerá 
em uma única parcela, diferente-
mente da mensalidade sindical, que 
ocorre mensalmente. 

Em caso de oposição à contri-
buição negocial, o trabalhador/a 
deverá manifestar-se ao Sindicato, 
presencialmente, até o dia 7/12.

A conjuntura política e econômica, 
que indica transição e mudança, exi-
ge mais união, mobilização e organi-
zação da classe trabalhadora. Vamos 
juntos e em frente, a luta continua!


