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2ª rodada sem avanços

Abaixo, apresentamos as cláusulas que foram negociadas 
nessa segunda rodada:

 A segunda rodada negocial ocorreu na última quarta, dia 02, quando o 
Diretor de Gestão fez breve comentário a�rmando o interesse da empresa em 
manter as clausulas já conquistadas, mas colocando a impossibilidade no atendi-
mento em clausulas que impactem �nanceiramente a folha de pagamento.
 Diante disso, a INTERSINDICAL questionou o Diretor de Gestão sobre a 
contratação de assessoria jurídica para o ACT. O mesmo informou que o objetivo 
seria assessorá-lo durante as negociações, haja vista sua inexperiência sobre o tema 
sindical. Porém, a�rmou que o processo está prejudicado, devido ao recurso de um 
dos participantes da licitação.
 A INTERSINDICAL manifestou-se, colocando que os membros da comissão 
negocial são bastante experientes neste processo, e não vê motivo plausível para tal 
contratação, a�nal, é mais uma despesa que considera desnecessária. 
 A empresa apresentou proposta de nova redação para cláusula “Altera-
ção de Normativa”, que seria aglutinar algumas clausulas históricas numa única 
clausula. Porém, a proposta será encaminhada para análise da INTERSINDICAL e, 
posteriormente, submetida à apreciação das categorias representadas.
 Sentimos que as di�culdades irão aumentar na medida em que começa-
rem as negociações das clausulas econômicas.

11ª Auxílio Médico                                     Propõe incluir na cláusula aglutinadora 
12ª Auxílio Enfermidade                                     Renova
10ª Auxílio Médico                                     Renova
16ª Plano Celos Saúde                                     Renova
17ª Reconhecimento de Dependente   Renova
20ª Programa Viva
       Vivendo e Valorizando a aposentadoria   Propõe incluir na cláusula aglutinadora
21ª Programa de Reabilitação
       e Readaptação Pro�ssionais                    Propõe incluir na cláusula aglutinadora
27ª Pagamento de Horas Extras                    Renova
28ª Licença Paternidade                                     Não (mantém 15 dias)
30ª Adicional de Penosidade                    Não (mantém 7,5%)
31ª Comissão de Recursos Humanos   Renova com alteração no texto
34ª Horário Flexível                                     Renova com alteração no texto
42ª Orientação Quanto à Coibição
       de Práticas Discriminatórias                    Renova com alteração no texto
43ª Concurso Público                                     Não (mantêm texto atual)
45ª Relação Nominal de Empregados   Renova
50ª Contribuição Negocial Senge-Sindecon   Renova
54ª Data Base dos Engenheiros                    Renova
56ª Salário Mínimo Pro�ssional - SMP   Renova
57ª Plano de Cargos e Salários                    Renova
59ª Política Educacional                                     Propõe incluir na clausula aglutinadora
61ª Programa Melhores Práticas                    Renova com alteração no texto
67ª Do Registro                                                      Renova

As negociações continuam 
no próximo dia 4 (sexta), 

quando iremos mantê-los 
informados através

deste boletim.

Todos unidos e 
mobilizados em busca

de um bom ACT.


