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Veja os principais 
itens da pauta 

As assembleias ouviram @s 
trabalhador@s em todo o 
estado, que elaboraram a 
seguinte pauta: 

ACT POR 02 ANOS com 
revisão em 12 meses 

AUMENTO SALARIAL pela 
inflação cheia + 3% de 
GANHO REAL 

AUMENTO dos auxílios lanche, 
alimentação, creche, 
educação, PCD e Abono de 
Férias pela inflação + 5% 

ABONO SALARIAL de 1 
remuneração + R$ 5 mil 

EFETIVAÇÃO da opção do 
Home Office, com ajuda de 
custo, segurança e saúde e 
inclusão na Jornada Semanal 
Legal 

MANUTENÇÃO de todas as 
conquistas e direitos 
anteriores 

HOMOLOGAÇÃO do Plano de 
Cargos e Salários 

ADESÃO à alíquota de 6% no 
plano da Fundação Copel
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CSMEC protocola 
reivindicações do ACT 
2022/2024 
Após um intenso cronograma de assembleias e 
consulta às bases em todo o estado, o CSMEC, 
coletivo sindical majoritário dos empregados e 
empregadas da Copel, iniciou o processo de 
negociação do ACT 2022 protocolando a pauta de 
reivindicações junto aos representantes da empresa. 
O clamor principal das copelianas e dos copelianos, 
expresso nas votações, é a recomposição da massa 
salarial, bastante afetada pelo aumento da inflação e 
pela crise econômica nacional, além da manutenção 
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E quais são as 
clausulas mantidas? 

- Descontos no salário e para 
sindicatos; data de pagamento; 
valor líquido mensal e 
Manutenção da renda;  

- Antecipação do 13° e Horas 
Extras; Adicional Noturno, 
Insalubridade e Penosidade;  

- Assistência Jurídica, defesa em 
caso de dispensa e mobilidade de 
pessoal;  

- Manutenção do Quadro; Opção 
por redução de jornada; 
Reposição e Banco de horas;  
Registro de Ponto; Férias e 
adiantamento de férias;  

- Licença Nojo; Licença 
Maternidade e Paternidade; 
Licença para Trabalhadoras 
Vítimas de Violência  
Doméstica; - Liberação de 
Dirigente Sindical; Taxa 
Assistencial;  

- Reuniões Quadrimestrais; - 
Manutenção do Patrocínio à 
Fundação Copel e Multa por 
descumprimento. 

Veja a pauta completa. 
Clique Aqui!

 
 
 
 
 
 
 

CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA 

PAUTA UNIFICADA PARA RENOVAÇÃO DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 
2022/2024 - COPEL 

 
 
 

Proposta de alteração nas seguintes cláusulas que constam no atual Acordo Coletivo 
 

• Cláusula Primeira – Vigência e Data Base 
De 1° de outubro de 2022 a 30 de setembro de 2024 ( 2 anos ). 

Cláusulas Econômicas 
 

• Cláusula Terceira – Reajuste Salarial 
Aplicação integral do índice inflacionário nos respectivos períodos acrescidos de 3% a 
título de ganho real em cada período. 
 

• Cláusula Quarta – Manutenção ACT 2022/2024 

Período 1 - de 01° de outubro de 2022 a 30 de setembro de 2023 para ser aplicado em outubro 
de 2022 

Período 2 - de 01° de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024 para ser aplicado em outubro 
de 2023 

 
 

• Cláusula Décima Primeira – Abono Salarial 
1 remuneração de outubro + 5.000,00 (cinco mil reais) em cada período. 

 
• Cláusula Décima Sexta – Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT 

Aplicação do índice inflacionário nos respectivos períodos (auxílio alimentação e vale 
lanche) acrescidos de 5%(cinco porcento) em cada período. 
 
 

• Cláusula Décima Sétima – Auxílio Educação 
Aplicação do índice inflacionário nos respectivos períodos acrescidos de 5% (cinco 

porcento) em cada período. 
Inclusão do pagamento do auxílio educação aos dependentes legais do empregado. 

 
• Cláusula  Décima Oitava – Auxílio Creche 

Aplicação do índice inflacionário nos respectivos períodos acrescidos de 5% (cinco 
porcento) em cada período. 

Inclusão do pagamento do auxílio creche a todos os empregados com filhos que se 
enquadram na atual regra. 

das conquistas e direitos anteriores. Sabemos que o 
cenário é difícil e a negociação promete ser dura, 
mas contamos com a força e a energia de cada 
trabalhadora e trabalhador para, juntos, 
conseguirmos!

E agora?
A próxima fase de negociação está prevista para o 
início de setembro. Fiquem ligados nos canais do 
CSMEC!

https://sindenel.com.br/uploads/pauta-csmec-copel-act-2022-2024.pdf
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