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Iniciado em maio deste ano com o envio a todos os nossos representados da minuta da pré-
-pauta de reivindicações, o processo da campanha salarial 2018/2019 foi �nalizado na tarde 
desta terça-feira (09) com a assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) no gabinete da 
DGC, com a presença de dirigentes sindicais da INTERSINDICAL e do Diretor Adriano Medei-
ros. Lembramos que o maior avanço neste Acordo Coletivo foi a extensão da garantia de em-
prego por mais três anos (con�ra o resumo do ACT no boletim nº. 593). Vamos agora traba-
lhar para que no Acordo do ano que vem tenhamos mais três anos de garantia.
Também neste evento foi assinado o “Sexto Termo Aditivo ao PCS 2007” com a inclusão no 
parágrafo da cláusula terceira “Renegociação”, que garante a criação da comissão paritária 
para analisar as despesas com pessoal “P”, logo após a publicação do balanço social. A partir 
de agora a empresa poderá efetuar novas admissões de Engenheiros e Técnicos, transferên-
cias internas, além dos desligamentos pelo PDI.
Segundo gerentes da empresa, na próxima reunião do Conselho de Administração, que 
acontecerá no próximo dia 18/10, os assuntos entrarão em pauta para aprovação. Desta 
forma, se aprovado será aberto novo prazo de inscrição para as transferências internas (para 
os já inscritos será necessário nova inscrição) e, com previsão de que as movimentações 
comecem a partir de novembro. Novas admissões deverão ocorrer a partir de dezembro e os 
desligamentos pelo PDI com previsão de acontecerem a partir de janeiro, exceto os inscritos 
que apresentarem laudo médico.
Finalizando a INTERSINDICAL aproveita a oportunidade para agradecer a todos os dirigentes 
sindicais e aos representados que contribuíram de alguma forma para que se chegasse a um 
acordo coletivo compatível com as aspirações da maioria das categorias representadas.


