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Mediação do MPT acende
avanço para o ACT

INTERSINDICAL NA LUTA POR UMA EMPRESA PÚBLICA E EFICAZ.
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Na última quarta-feira, dia 28, na Procuradoria 
Regional do Trabalho, em Florianópolis, ocorreu a 
audiência requerida pela INTERSINDICAL junto ao 
Ministério Público do Trabalho (MPT), com o objeti-
vo de avançarmos no ACT deste ano, através da 
mediação da Exma. Procuradora Regional do Traba-
lho, Cinara Sales Grae�. Participaram dessa media-
ção os sindicatos integrantes da INTERSINDICAL e 
da Intercel, e a Celesc, através do seu diretor de 
Gestão Corporativa Nelson Santiago e assessores.

O direito de greve foi resguardado e o atendimento 
à população foi garantido pelos sindicatos presen-
tes.

A procuradora encaminhou que a empresa não 
poderá acionar empreiteira para as emergências e 
os sindicatos devem garantir o fornecimento de 
energia no período eleitoral - 2 e 3 de outubro.

Nesse momento, a INTERSINDICAL apresentou 
um Termo de Acordo desse contingente mínimo de 
greve, acertado previamente com a empresa para as 
áreas técnicas da AC. Diante do impasse negocial a 
procuradora questionou os itens que compõe o 
PMSO, (P) Pessoal, (M) Materiais, (S) Serviços e (O) 
Outros e questionou a empresa para reduzir os itens 
(M,S e O) para compensarem o P na recomposição 
integral das perdas salariais.
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A procuradora marcou uma nova rodada de conci-
liação para a próxima sexta-feira, dia 30, às 14ho-
ras, no mesmo local. MPT intimando a empresa a 
apresentar uma proposta factível para o fecha-
mento do ACT. 


