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No último dia 20, dirigentes dos sindicatos que inte-
gram a INTERSINDICAL assinaram o Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT) 2016/2017. O Acordo é fruto de 
uma longa jornada que se iniciou em maio deste 
ano com o envio a todos os nossos representados da 
pré-pauta, realização de 20 Assembleias para discus-
são da pauta, quatro rodadas de negociações com a 
empresa e três audiências de mediação no Ministé-
rio Público do Trabalho (MPT), com a promotora do 
Trabalho, Cinara Sales Grae�.

Não resta a menor dúvida que o movimento grevista 
em conjunto com a Intercel e a mediação do MPT, 
solicitada o�cialmente pela INTERSINDICAL, foi 
fundamental para o fechamento do Acordo. Assim, 
�ca garantida a manutenção de todos os direitos aos 
representados da INTERSINDICAL por mais um ano, 
exceto a garantia de emprego que se estende até 30 
de setembro de 2018.

A demora para assinatura do ACT foi devido à reto-
mada da discussão da cláusula que trata da liberação 
de dirigentes sindicais, com a qual o Diretor de 
Gestão Nelson Santiago, comprometeu-se na última 
audiência no MPT, para atender ao aumento do 
número de dirigentes (um por sindicato), conforme 
nossa pauta aprovada pelas categorias representa-
das. Foi um discussão  infrutífera, já que o diretor 
respondeu pela diretoria colegiada com o indeferi-
mento do pleito.

Dessa forma, a INTERSINDICAL permanece com 
di�culdades de atender a todas as demandas. Espe-
ramos que em 2017 não tenhamos as mesmas 
di�culdades vividas neste ano para a renovação do 
ACT e, ainda, poder contar com o apoio maciço de 
todos os nossos representados.


