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4ª Rodada
Avanços nas cláusulas econômicas e garantia de emprego 
A quarta e última rodada negocial 
aconteceu nesta terça (17) onde a 
empresa avançou na cláusula da 
garantia de emprego e nas 
econômicas. Inicialmente foram 
discutidas as cláusulas que �caram 
pendentes da rodada anterior, 
como liberação de dirigentes 
sindicais e desconto de 
mensalidades; para em seguida se 
discutir as cláusulas com impacto 
�nanceiro. Para a correção salarial 
o índice ofertado foi de 3,20%, aplicado também 
nas demais cláusulas econômicas, como auxílio 
creche/babá, benefício mínimo a aposentadoria, 
etc. Para o benefício alimentação a empresa 
propôs 38,50 (trinta e oito reais e cinquenta 
centavos), com correção de 4,05%% e total mensal 
de 1.155,00 e, o vale natal no valor de 1.500,00 
(hum mil e quinhentos reais), com correção de 

INTERSINDICAL NA LUTA POR UMA
EMPRESA PÚBLICA E EFICAZ.

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA
SENGE/SC - SINTEC/SC

As assembleias da INTERSINDICAL juntos aos seus representados
serão realizadas no período de 18 a 20/09. 

  Abaixo apresentamos as cláusulas que foram negociadas/discutidas nessa rodada.

Cláusula 3ª - Quadro de Pessoal

Cláusula 4ª - Reajuste Salarial 

Cláusula 5ª - Auxílio Alimentação 

Cláusula 7ª - Piso Salarial 

Cláusula 23ª – Plano Celos Saúde e Previdenciário 

Cláusula 41ª – Contribuição Negocial

Cláusula 49ª – Desconto de mensalidades

Cláusula 37ª - Liberação de Dirigentes Sindicais

Descrição e Proposta ResultadoCláusula
Renova sem alterações;

Aplica 3,20% no salário �xo e demais cláusulas econômicas;
Propõe 38,50 (1.155,00/Mês) e vale natal de 1.500,00; 
Aceita a inclusão de parágrafo;

Propõe criação de comissão tripartite;

Renova com alteração na redação;

Não.

Renova sem alterações na redação;

11,1%. Com relação ao plano Celos saúde, a 
proposta é a criação de uma comissão com a 
participação de representantes da empresa, Celos 
e sindicatos, para discutir o assunto e apresentar 
uma proposta que atenda ao interesse de todos, 
pois a proposta inicial da empresa iria impactar 
sobremaneira a parcela dos participantes.
Ao todo foram negociadas/discutidas 8 cláusulas.

Fique atento a convocação 
e participe, para juntos 

fazermos um bom acordo 
coletivo de trabalho.


