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Segunda rodada de negociação sem avanços

INTERSINDICAL NA LUTA POR UMA EMPRESA PÚBLICA E EFICAZ.

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

Jornalista Responsável: Mylene Margarida MTb/SC 00318 JP   -   Diagramação: Acerte Propaganda

  Abaixo, seguem as clausulas negociadas nessa rodada:

22ª – Pagamento de férias

29ª – Auxílio Médico

37ª – Alteração de normativas internas

38ª – Área de risco

39ª – Dia para exames preventivos

41ª – Plano de Cargos e Salários – PCS

42ª – Vale Transporte

46ª – Relação Sindical

53ª – Controle das ordens de serviço

54ª – Sobreaviso

55ª – Alteração do controle acionário
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Nessa quinta, dia 1º, ocorreu a segunda rodada de 
negociações do Acordo Coletivo de Trabalho 
2016/2017. Nessa rodada, poucas cláusulas foram 
negociadas, o que surpreendeu os dirigentes da 
INTERSINDICAL, haja vista, que estavam na pauta 26 
clausulas. Cobrado, o Diretor de Gestão informou que 
devido a várias demandas de última hora, não foi 
possível concluir as propostas para todas as clausulas.

Com certeza, já para as próximas, podemos esperar as 
primeiras di�culdades, pois, estarão na pauta as clau-
sulas de impacto �nanceiro e garantia de emprego. É 
importante ressaltar que a INTERSINDICAL sempre 
defenderá a manutenção de todas as clausulas histó-

ricas, que foram conquistadas ao longo dos anos, 
fruto de muita luta de todos.

Nesse momento, nossa união é de suma importância 
para o desfecho favorável nas próximas rodadas. 
Esperamos que Diretoria da Empresa reconheça o 
esforço de cada pro�ssional em prol da Celesc 
e�ciente nos serviços de qualidade que presta a 
sociedade e a importância de mantê-la como empre-
sa pública.

Nova rodada está agendada para o próximo 
dia 8. Já no dia 9, ocorrerá a primeira reu-
nião para tratar do turno de revezamento e 
sistemas �xos de turnos.


