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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO, LIMPEZA PUBLICA,
LIMPEZA URBANA, AMBIENTAL E DE AREAS VERDES DE CURITIBA, CNPJ n. 75.954.354/0001-74,
neste ato representado(a) por seu ;

E

ESTRE  AMBIENTAL  S/A  EM  RECUPERACAO  JUDICIAL,  CNPJ  n.  03.147.393/0015-54,  neste  ato
representado(a) por seu ;

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas
nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de março de 2022 a
28 de fevereiro de 2023 e a data-base da categoria em 01º de março.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s)
categoria(s) Profissional, dos Empregados de Empresas de Asseio e Conservação do plano da CNTC.
EXCETO a Categoria Profissional dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação, Limpeza
Pública, Limpeza Urbana, Meio Ambiente, Áreas Verdes, Zeladoria em Empresas de Prestação de
Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra, Empregados em Empresas de
Trabalho Temporário, Leitura, Medição e Entrega de Avisos de Consumo e Serviços Terceirizados,
bem  como  as  Atividades  de  Prestação  de  Serviços,  Projetos,  Instalações,  Manutenção,
Monitoramento, Inspeção Técnica e Assistência Técnica de Sistemas Eletrônicos; nos municípios de
Foz do Iguaçu, Matelândia, Medianeira, Missal, Santa Helena, Santa Terezinha do Itaipu, São Miguel
do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, no Estado Paraná/PR, com abrangência territorial em Fazenda Rio
Grande/PR.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

Fica assegurado aos empregados abrangidos por este Acordo Coletivo um piso salarial de R$ 1.662,60 (hum mil
seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos) por mês a partir de 01/03/2022.

CLÁUSULA QUARTA - SALÁRIOS FUNCIONAIS

Os empregados, lotados na mão de obra direta das funções ou atividades discriminadas a seguir, perceberão a
remuneração  correlacionada,  desde  que  satisfeita  a  frequência  integral  mensal  para  os  pagamentos  ou
fornecimento de cada parcela.

Os salários vigem a partir de 01 de março de 2022.

A) AJUDANTE GERAL

Salário mensal R$ 1.662,60 (hum mil seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos);
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B) OPERADOR DE BALANÇA

Salário mensal R$ 2.328,58 (dois mil trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos);

C) PEDREIRO

Salário mensal R$ 2.375,16 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos).

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE SALARIAL

Os salários serão reajustados, a partir de 01 de março de 2022, obedecendo aos seguintes critérios: 

Parágrafo Primeiro. Sobre os salários vigentes em 28 de fevereiro de 2022 será aplicado o percentual de 10,80%
(dez vírgula oitenta por cento), sendo que, poderão ser compensados os aumentos concedidos espontaneamente
pela Empresa, no período de 01/03/2021 a 28/02/2022, desde que não decorrentes de promoção, merecimento e/ou
qualquer outro motivo que justifique o aumento salarial;

Parágrafo Segundo. A diferença salarial e dos benefícios retroativa à 01 de março de 2022, devem ser pagos da
seguinte forma:

Reajuste salarial de 10,80%, será pago na folha de pagamento de abril de 2022.

Reajuste dos vales refeição e alimentação de 10,80%, o crédito será feito até o dia 20 de abril de 2022.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO

CLÁUSULA SEXTA - QUADRIÊNIO

A partir de 01 de março de 2022, fica garantido o pagamento do quadriênio exclusivamente aos empregados que
exercem as seguintes funções: Ajudante Geral, Operador de Balança e Pedreiro, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do salário base na medida em que venham completar 04 (quatro) anos de serviços na empresa,
quando completados 08 (oito) anos de serviço na empresa o adicional será de 7% (sete por cento), e quando
completado 12 anos de serviço o adicional será de 8% (oito por cento).

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

CLÁUSULA SÉTIMA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Aos empregados que exercem as funções contempladas no Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho,
como insalubres, será pago adicional de insalubridade no percentual de indicado neste Laudo.

OUTROS ADICIONAIS

Mediador - Extrato Acordo Coletivo http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualiza...

2 of 8 02/06/2022 17:58



CLÁUSULA OITAVA - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE

A partir  de 01/03/2022,  será pago o adicional de assiduidade equivalente a 10% (dez por cento) do respectivo
salário de cada empregado. Aos empregados que exercem as seguintes funções: Ajudante Geral,  Operador de
Balança e Pedreiro.

Parágrafo Primeiro. Para ter direto ao adicional de assiduidade, o empregado não pode ter faltas injustificadas ou
justificadas, ou seja, para ter direito a este adicional o profissional não poderá ter ausência no período avaliado,
ressalvado o atestado médico decorrente de acidente de trabalho e as hipóteses de ausências previstas no artigo
473 da CLT.

Parágrafo Segundo. O pagamento do adicional será realizado juntamente com o pagamento dos salários.

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS

CLÁUSULA NONA - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS

Formado para validar o que rege a Lei 10.101 de 19/12/2000 sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa, o Plano de Participação nos Resultados é um instrumento de parceria entre empresa e
empregados, no qual há um compromisso no atingimento de índices de produtividade, absenteísmo e de acidentes
que deverão gerar economia para a empresa, de modo a torná-la mais competitiva em seu mercado de atuação.

Parágrafo Único.  Fica garantida  a  participação de todos os  empregados abrangidos pelo  presente  acordo no
PPR/2022, conforme os critérios e condições que serão objeto de pactuação por meio de Termo Aditivo ao presente
Acordo Coletivo.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA - VALE REFEIÇÃO

A partir de 01/03/2022 fica assegurado a todos os empregados do setor operacional e administrativo o fornecimento
mensal e gratuito de vale-refeição no valor total de R$ 676,75 (seiscentos e setenta e seis reais e setenta e cinco
centavos) por mês, correspondente a 25 vales com valor unitário de R$ 27,07 (vinte e sete reais e sete centavos).

Parágrafo Primeiro. Para efeito da quantidade mensal do vale-refeição a ser fornecido, a empresa fará a apuração
das  faltas  injustificadas  e  dos  dias  de  compensação  de  horas  ocorridos  no  mês  imediatamente  anterior  ao
fornecimento  do  benefício,  sendo  que  para  cada  falta  injustificada  ou  para  cada  dia  compensado  de  horas,
corresponderá a diminuição de 01 (um) vale-refeição, não sendo considerado para a diminuição, o valor do vale-
refeição oferecido in natura;

Parágrafo Segundo. A entrega dos vales será efetuada no dia 20 de cada mês.

Parágrafo Terceiro. A empresa manterá as instalações do refeitório atual,  nas condições mínimas previstas na
NR-24  do  MTE,  além  de  refrigerador  para  acomodação  das  marmitas  caseiras,  devendo os  empregados  que
desejar realizar suas refeições no interior da empresa, realiza-las exclusivamente no refeitório;

Parágrafo Quarto. As partes, considerando que o pedido de concessão do vale refeição aos trabalhadores do setor
operacional foi amplamente estudado e viabilizado através de concessões mútuas, ajustam que, na hipótese de
descumprimento do intervalo intrajornada pelos trabalhadores do referido setor, o que prejudicará a operação das
atividades,  além da punição individual,  notificará  o  sindicato  profissional  para  fins  de retomada de negociação
coletiva  e  possível  retorno  do  fornecimento  da  refeição  em  suas  dependências,  cessando  o  fornecimento  do
benefício na forma previsto no parágrafo segundo;

Parágrafo Quinto. Os valores têm natureza indenizatória, não integrando a remuneração do empregado, de modo
que não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista
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e previdenciário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VALE ALIMENTAÇÃO

A partir de 01/03/2022 fica assegurado a todos os empregados do setor operacional e administrativo, o fornecimento
mensal e gratuito do vale-alimentação no valor total de R$ 502,00 (quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e
cinco centavos) por mês correspondente a 25 vales com valor unitário de R$ 20,08 (vinte reais e oito centavos).

Parágrafo Primeiro.  Para efeito da quantidade mensal do vale alimentação a ser  fornecido,  a empresa fará a
apuração das faltas injustificadas ocorridas no mês imediatamente anterior ao fornecimento do benefício, sendo que
para cada falta injustificada corresponderá à diminuição de 01 (um) vale-alimentação.

Parágrafo  Segundo.  A  empresa  concederá  a  todos  os  trabalhadores  50%  (cinquenta  por  cento)  do  vale
alimentação mensal em comemoração ao dia do trabalhador da Limpeza Pública, será pago no dia da entrega do
Vale Alimentação no mês do carnaval. A partir do ano de 2015, também será concedido a título de bonificação
natalina, este mesmo valor de 50% (cinquenta por cento) do vale alimentação, a ser pago no mês de dezembro.

Parágrafo Terceiro. A entrega dos vales será efetuada no dia 20 de cada mês.

Parágrafo Quarto. Os valores têm natureza indenizatória, não integrando a remuneração do empregado, de modo
que não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista
e previdenciário.

AUXÍLIO TRANSPORTE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE TRANSPORTE

A EMPREGADORA  se  obriga a  conceder  aos seus empregados,  o  vale-transporte  destinado à  cobertura  das
despesas  efetivas  dos  empregados  com  seus  deslocamentos  diários,  assim,  entendido  a  soma  dos  trajetos
residência trabalho e trabalho residência, em quantia nunca inferior ao número de dias úteis no mês. Caso ocorra
trabalho em dias destinados ao repouso semanal remunerado, serão fornecidos vale-transporte, também, para estes
dias, desde que não haja folga compensatória.

Parágrafo Único. A empresa poderá descontar pelo fornecimento do vale-transporte, o limite máximo de 3% (três
por cento) do salário base.

AUXÍLIO SAÚDE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PLANO DE SAÚDE- ASSISTÊNCIA MÉDICA

Convencionam as partes que o Convênio Médico e o Plano de Assistência Médica do SIEMACO não são benefícios
cumulativos, devendo o empregado optar por um ou por outro.

Parágrafo Primeiro.  A EMPREGADORA coloca à  disposição dos empregados e  de seus dependentes legais,
aqueles definidos na legislação previdenciária, CONVÊNIO MÉDICO – HOSPITALAR CLINIPAM ou Similar,  nos
moldes praticados pelo mercado.

Parágrafo Segundo. Os valores descritos nesta cláusula estão em vigor desde 01/08/2020, sendo que a forma de
reajuste dos valores acompanhará a mesma porcentagem e periodicidade de alteração do contrato mantido com a
empresa prestadora do serviço (seguradora).
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Parágrafo  Terceiro.  A  partir  de  01/08/2020  as  despesas  de  custeio  do  Convênio  Médico  -  Hospitalar  na
CLINIPAM ou Similar serão rateadas da seguinte forma:

A) O empregado optante pelo convênio pagará 40% do custo mensal, ou seja, R$ 54,82 (cinquenta e quatro reais e
oitenta e dois centavos) mensais do seu salário (através de desconto autorizado em folha de pagamento), pela sua
participação no convênio e mais R$ 54,82 (cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) por dependente legal
participante.

B)  O saldo resultante da despesa total  mensal do convênio, ou seja, 60%, deduzida a importância oriunda do
desconto salarial, será assumido pela empresa, no caso R$ 82,24 (oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos) por
pessoa no plano.

Parágrafo Quarto. A partir de 01/08/2020 a forma de custeio do Convênio Médico na CLINIPAM passará para o
plano Coparticipação,  contribuição individual  com percentual  participação mensal  de ativos  no plano citado  no
parágrafo primeiro dessa cláusula mais utilizações da coparticipação, a forma de reajuste dos valores acompanhará
a mesma porcentagem de participação e periodicidade de alteração do contrato mantido com a empresa prestadora
do serviço, prevista para Agosto/2022.

A) O empregado optante pelo  convênio  pagará mensalidade no plano de titular,  de seus dependentes e  mais
utilizações de coparticipação.

B) A empresa assumirá o saldo da mensalidade dos ativos no plano.

Plano Coparticipação, desconto por utilização ao empregado e dependentes:

Consulta Eletiva*: R$ 20,00

Pronto Socorro: R$ 28,00

Exames 30%, limitado a R$ 94,00

*Coparticipação isenta para as quatro primeiras consultas eletivas, para consultas de retorno em até 30 dias, para
retorno em pronto socorro em até 24 horas referente a mesma queixa, para internações, cirurgias, quimioterapia,
radioterapia, hemodiálise, gestantes, crianças de até 01 ano e colaboradores que sofreram acidente de trabalho. 

Parágrafo Quinto. A partir de 01/08/2020 a empresa pagará ao Instituto de Saúde do Trabalhador em Serviços,
responsável  pela  prestação  da  assistência  médica  e  odontológica  à  categoria,  seja  por  seu  departamento
médico/odontológico ou por convênios, o valor mensal de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais) por empregado
que não optar  pelo  plano de saúde da empresa,  responsabilizando-se o  referido instituto a  prestar  assistência
médica  aos  empregados  da  empresa  e  aos  seus  dependentes  legais,  constituída  por  consultas  eletivas  em
consultórios conveniados, consultas de urgência em hospital  conveniado, exames básicos laboratoriais,  exames
radiológicos  simples,  ultrassonografia,  mamografia,  eletrocardiograma  e  teste  ergométrico,  bem  como,  prestar
assistência odontológica aos empregados da empresa, constituída por restauração, limpeza, remoção de tártaro,
profilaxia, aplicação de flúor e extrações simples.

Parágrafo Sexto. Aos empregados que aderirem a Assistência Médica do instituto de saúde terão à disposição o
convenio  farmácia  SM  Farma,  com  limite  mensal  de  R$  150,00,  mantido  pela  entidade  sindical  profissional
acordante, bem como, enquanto beneficiários da referida assistência médica, estarão cobertos pelo benefício social
natalidade,  constituído pela  concessão de benefício no valor  de R$ 1.000,00 em pagamento único, quando do
nascimento de filho do empregado, que deverá comunicar formalmente o sindicato profissional em até 90 (noventa)
dias, com a respectiva certidão de nascimento, sob pena de perda do benefício. A gestão e pagamento do benefício
social natalidade será realizado e efetivado pelo Instituto de Saúde do Trabalho em Serviços.

Parágrafo Sétimo. Os recolhimentos dos valores estabelecidos no parágrafo quinto desta cláusula deverão ser
efetuados até o dia 10 de cada mês, tomando por base o número de empregados indicados no CAGED do mês
imediatamente anterior, excluídos os empregados que aderiram ao plano de saúde CLINIPAM, cuja relação deverá
ser encaminhada mensalmente ao Instituto de Saúde do Trabalhador em Serviços, juntamente com a cópia da guia
de recolhimento.

Parágrafo Oitavo. Os benefícios previstos nesta cláusula não possuem natureza salarial, não se integrando na
remuneração para qualquer fim.
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Parágrafo  Nono.  A  obrigação  de  pagamento  pela  empresa  será  mantida  em  caso  de  afastamento  do(a)
empregado(a), por motivo de doença ou acidente de trabalho, pelo prazo de 12 (doze meses). Decorrido tal tempo,
ao(a)  empregado(a)  será  facultada  a  manutenção  do  benefício  mediante  pagamento  direto  por  ele  feito  ao
respectivo  instituto  ou  prestadora  do  Convênio  Médico,  desobrigada  desde  logo  a  empresa  de  qualquer
responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PLANO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

A EMPREGADORA colocará a disposição dos empregados e de seus dependentes legais, aqueles definidos na
legislação previdenciários, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO.

Parágrafo Primeiro. Na hipótese do empregado optar por aderir ao CONVÊNIO ODONTOLÓGICO, as despesas
deste benefício estarão abrangidas pelo valor do desconto do plano de saúde previsto na cláusula 13ª, em vigor a
partir de 01/08/2021.

Parágrafo Segundo. Os valores de custeio do benefício odontológico estão em vigor desde 01/02/2011, sendo que
a forma de reajuste dos valores acompanhará a mesma porcentagem e periodicidade de alteração do contrato
mantido com a empresa prestadora do serviço (seguradora).

Parágrafo Terceiro. Convencionam as partes que o benefício ora ajustado não terá natureza salarial, possuindo
natureza indenizatória, de forma que não integra a remuneração dos empregados para quaisquer fins.

SEGURO DE VIDA

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO FUNERAL

O Seguro de Vida: A empresa manterá uma apólice de seguro de vida em grupo, a todos os seus empregados, com
as seguintes coberturas:

a) Morte Natural do empregado:

Indenização em valor equivalente a 12 X Salário do Empregado (Sendo no mínimo R$ 25.000,00 e limitado a R$
400.000,00)

b) Morte Acidental do empregado:

Indenização em valor equivalente a 24 X Salário do Empregado (Sendo no mínimo R$ 25.000,00 limitado a R$
800.000,00)

c) lnvalidez Permanente por Acidente do empregado:

Indenização  equivalente  a  12  X  Salário  do  Empregado  (Sendo  no  mínimo  R$  25.000,00  limitado  a  R$
400.000,00)

d) lnvalidez Permanente por Doença:

Indenização  equivalente  a  12  X  Salário  do  Empregado  (Sendo  no  mínimo  R$  25.000,00  e  limitado  a  R$
400.000,00)

e) Falecimento do cônjuge:

Indenização de 50% (cinquenta por cento) do Capital Segurado (R$ 25.000,00)

f) Falecimento de filhos legais, menores de 14 anos de idade:

Indenização de 10% (dez por cento) do Capital Segurado (R$ 25.000,00). Para os filhos menores de 14 anos a
indenização estará limitada as despesas com funeral, respeitando limite estabelecido no parágrafo primeiro desta
cláusula.

Parágrafo Primeiro. O auxílio funeral deverá abranger o empregado, sua esposa / companheira e seus filhos,
falecidos  no  Brasil  durante  a  vigência  do  contrato  de  trabalho,  devendo  os  serviços  serem  executados  por
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intermédio da agencia funerária local, com cobertura limitada até R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Parágrafo Segundo. O custo do Seguro de Vida e do Auxílio Funeral será custeado pela empresa.

Parágrafo Terceiro. Convencionam as partes que o benefício ora ajustado não terá natureza salarial, possuindo
natureza indenizatória, de forma que não integra a remuneração dos empregados para quaisquer fins.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES

OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VESTIÁRIOS

Empresa disponibilizará aos seus colaboradores vestiários apropriados com armários sanitários e chuveiros.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - BEBEDOUROS

A empresa disponibilizará aos seus colaboradores água potável, em todos os pontos de apoio operacional.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - PROTETOR SOLAR

A) Visando a Saúde Ocupacional de seus empregados a Empresa fornecerá EPI´s (Equipamentos de Segurança
Individual) que se fizerem necessário;

B) A empresa disponibilizará a todos os empregados que trabalhem na área externa, o protetor solar em quantidade
necessária ao desempenho das atividades;

C) Fica assegurado à empresa o direito ao desconto do salário do empregado em folha de pagamento, inclusive das
verbas rescisórias, dos valores dos EPI´s fornecido gratuitamente que não vierem a ser devolvidos pelo empregado
à EMPREGADORA, bem como daqueles que vierem a ser extraviados ou deteriorados por culpa do colaborador.

UNIFORME

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORNECIMENTO DE UNIFORMES

A) A empresa fornecerá gratuitamente o uniforme aos seus colaboradores alocados diretamente na operação e/ou
quando for obrigatório o seu uso.

B) Os uniformes serão substituídos sempre que necessário;

C) Os uniformes deverão ser adequados ao tamanho de cada empregado;

D) Fica assegurado à empresa o direito ao desconto do salário do empregado, em folha de pagamento, inclusive
das verbas rescisórias, dos valores dos uniformes fornecidos gratuitamente que não vierem a ser devolvidos pelo
empregado à EMPREGADORA, bem como daqueles que vierem a ser extraviados ou deteriorados por culpa do
colaborador.

PRIMEIROS SOCORROS

CLÁUSULA VIGÉSIMA - ESTOJO DE PRIMEIROS SOCORROS

A empresa manterá, nos pontos de apoio de trabalho, 01 (um) estojo de primeiros socorros, cujo conteúdo será
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definido pela Comissão de Estudo de Segurança do Trabalho, devendo conter, entretanto, material básico.

DISPOSIÇÕES GERAIS
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - PREVALÊNCIA DO ACORDO COLETIVO

Considerando a especificidade das atividades desenvolvidas pelos empregados da Empresa acordante, bem como
as condições globais do mesmo acordo, suas cláusulas devem prevalecer sobre qualquer instrumento firmado pelo
Sindicato profissional na mesma base territorial.

Parágrafo Único: A Convenção Coletiva de Trabalho somente aplicável aos empregados da EMPREGADORA no
que tange as normas não previstas e não contrárias às ajustadas no presente acordo.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PENALIDADES – MULTAS

A inobservância das cláusulas que contenham obrigações de fazer, excetuadas aquelas que já tenham penalidade
específica, acarretará a empresa, o pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do salário mínimo
nacional, por cláusula descumprida que reverterá em favor do empregado prejudicado. O pagamento da multa ora
estipulado ser feito no prazo de 10 (dez) dias, contados da constatação da irregularidade, ou, no caso de rescisão
contratual, na época.

MANASSES OLIVEIRA DA SILVA
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO, LIMPEZA PUBLICA, LIMPEZA
URBANA, AMBIENTAL E DE AREAS VERDES DE CURITIBA

CRISTIANE DA COSTA
PROCURADOR

ESTRE AMBIENTAL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

ANEXOS
ANEXO I - ATA A.G.E

Anexo (PDF)

    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.
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