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Os Sindicatos dos Administradores no Estado de Santa Catarina – Saesc, dos Engenheiros 
no Estado de Santa Catarina – Senge-SC e dos Técnicos Industriais no Estado de Santa Cata-
rina – Sintec, dos Advogados do Estado de Santa Catarina – Sindalex e dos Contabilistas da 
Grande Florianópolis – Sincópolis, que formam a INTERSINDICAL junto à SC Parceria S/A e 
SCpar Porto de Imbituba S/A vem, por meio deste, orientar as nossas categorias representa-
das acerca da necessidade do cumprimento das obrigações pro�ssionais decorrentes do 
contrato de trabalho, até para que se evite eventuais responsabilizações.

Com relação à última Assembléia ocorrida, ao que tudo indica, ocorreu um equívoco inter-
pretativo no tocante a eventuais protestos, individuais ou coletivos. O direito de protestar 
no âmbito de uma negociação trabalhista, tal qual está ocorrendo nesse momento, implica 
em atos coordenados, com base na legalidade e a partir de decisão coletiva adotada na 
respectiva Assembléia. 

Em que pese a lamentável procrastinação que o Governo do Estado está praticando em 
relação a inúmeras empresas, as categorias representadas possuem o honorável patrimônio 
de cumprimento da Lei e  respeito à ordem.

Mesmo considerando a indiferença demonstrada pelo Governo do Estado, as medidas a 
serem adotadas para a superação do impasse estão em curso, nos termos do que foi de�ni-
do na Assembléia realizada.

Entendemos a grande ansiedade das categorias representadas, até por ser este o primeiro 
ACT a ser �rmado com a empresa, mas, em nenhum momento devem haver exacerbações 
de ânimos, de ambos os lados, empresa e empregados. 

Continuaremos a negociar e a dialogar com as diretorias das empresas controlada e contro-
ladora, cobrando celeridade para fechamento do acordo satisfatório.

As alternativas negociais e legais posteriores já estão de�nidas e, no momento oportuno, 
serão adotadas.
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