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Na última quinta-feira, dia 11, a INTERSINDICAL 
protocolou ofício à DGC com a pauta de reivindica-
ções referente à campanha salarial 2016/2017, apro-
vada pelas categorias representadas nas 20 assem-
bleias realizadas no período de 06 de junho a 04 de 
agosto.

No ofício, novamente, a INTERSINDICAL solicita ao 
diretor tratamento isonômico entre as entidades e 
que a contraproposta �nal seja encaminhada de 
forma o�cial, para não sermos surpreendidos negati-
vamente como no ano passado.

A pauta protocolada foi baseada no ACT atual, objeti-
vando manter as clausulas conquistadas, tendo como 
principal bandeira a garantia de emprego, além de 
clausulas novas, como a que resguarda os emprega-
dos no caso de ocorrer mudança no controle acioná-
rio majoritário. 

Considerando o atual cenário político e econômico, 
tudo indica que a negociação com a empresa vai 
requerer muita paciência e tranquilidade por parte 
dos dirigentes sindicais. Também, não pode se 
descartar a possibilidade de mobilização das catego-
rias representadas, caso as negociações não evoluam.

Considerando todas as di�culdades vivenciadas pelo 
corpo funcional da empresa, é lamentável que na 
atual conjuntura alguns diretores em visita as regio-
nais pregam o catastro�smo econômico e prelimi-
narmente tentem desmobilizar os empregados na 
busca de um bom acordo coletivo.

O que todos esperam da visita dos senhores direto-
res é o anúncio da contratação de novos emprega-
dos, a �m de compor o quadro de dotação/lotação, 
para minimizar a sobrecarga de trabalho, o que vem 
prejudicando a saúde de muitos, e a informação 
sobre a aquisição de materiais, equipamentos e aces-
sórios para todas as áreas. 

Também, não se observa nenhum gesto da diretoria 
visando o corte de despesas. São muitas diretorias, 
organogramas com muitas “caixinhas”, excesso de 
regionais etc.. A culpa é sempre da rubrica “P”, ou 
seja, dos empregados.

Estamos aguardando o calendário das rodadas de 
negociações e orientamos nossos representados 
para que se mantenham atentos e acompanhem o 
desenrolar das negociações através dos nossos bole-
tins informativos.


