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FALA!

Aprovado o
ACT 2016/2017

Na última sexta-feira, dia 10, a INTERSINDICAL realizou 
Assembleias em Florianópolis, na Matriz e CIOM, e nas 
Superintendências SRO, SRN e SRS. Todos os representados 
da INTERSINDICAL tiveram a oportunidade de exercer seu 
direito de opinião e voto.

Nas Assembleias foi apresentada a proposta da empresa e um breve relato das negociações, sendo que a 
última rodada de negociação foi com o Presidente da empresa, Gallina, que colocou como proposta �nal 
apenas o pagamento integral do INPC, retroativo a 1º de maio e a formação de uma comissão para reavaliação 
da estrutura organizacional da Matriz, Superintendências, Agências e Escritórios, grupo de trabalho, redução 
do número de funções grati�cadas e de�nição de per�l técnico para seus ocupantes.

Foram mantidas as proposta de titulação de 1,64% para especialização em nível técnico; Alteração no PCS que 
trata dos impedimentos para promoção e em relação à penalidade de advertência registrada em �cha funcio-
nal, que implicará na exclusão da nota de avaliação somente do ano de aplicação dessa penalidade, anterior-
mente negociadas com o Diretor Arnaldo.

Em regime de votação as categorias
aprovaram por maioria o ACT 2016/2017.

Os dirigentes da INTERSINDICAL 
entendem que esse não é o ACT dese-
jado pela categoria, mas, diante da 
circunstâncias políticas, econômicas e 
�nanceiras dos municípios, Estado, 

Governo Federal e das empresas, de modo geral, foi o acordo possível, 
com a reposição do INPC integral. 

A INTERSINDICAL lembra que em todas as rodadas de negociação, insistiu 
sempre no aumento real, horário �exível, PLR e alteração das faixas sala-
riais, entre outros benefícios requeridos na nossa pauta.

Enfatizamos que a unidade sindical foi fundamental nesse fechamento do ACT. Durante a vigência desse 
ACT continuaremos a luta das faixas salariais, principalmente para os cargos com defasagens, identi�cados 
na pesquisa salarial.

INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DE SUAS CATEGORIAS 
E NA LUTA POR UMA EMPRESA PÚBLICA E EFICAZ.

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA
SENGE/SC - SAESC - SINTEC/SC - SINDECON/SC - SINCÓPOLIS - SINDFAR
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                  Sim       Não      Abstenção

CIOM        24          22              24

Matriz      58            1                 0

SRS            11            7                0

SRO           16            0                0

SRN           12            0                0

Total       121          30              24


