
30ª - Acessibilidade                                                   renova
31ª - Reconhecimento de dependente       renova
33ª - Orientação quanto à coibição 
           de práticas discriminatórias                     renova
35ª - Inovações tecnológicas                                    renova
38ª - Comitê gestor da inovação                    renova
42ª - Relação nominal de empregados                    renova
44ª - Acervo técnico                                                     renova
45ª - Contribuição negocial senge/sindecon    renova
46ª - Homologação de rescisão contratual    renova
48ª - Anotação de responsabilidade técnica    renova
49ª - Data-base dos engenheiros                    renova
60ª - Multa                                                                   renova
61ª - Do registro                                                   renova

1ª - Vigência e data-base                                    renova
2ª  - Abrangência                                                    renova
13ª - Adicional de penosidade                                    renova
14ª - Pecúlio                                                                    renova
15ª - Conceitos operacionais                                    renova
16ª - Jornada de trabalho                                    renova
17ª - Sistema alternativo de 
           registro de ponto eletrônico                    renova
18ª - Horário flexível                                                    renova
21ª - Pagamento das férias                                    renova
24ª - Licença prêmio                                                    renova
25ª - Despesas com acidentes em serviço
           e outras doenças profissionais                    renova
27ª - Política de segurança, saúde e
           medicina do trabalho e cipa                    renova
28ª - Auxílio médico                                                    renova
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ACT 2017/2018
Primeira rodada de negociação
Na sexta-feira, dia  25, ocorreu a primeira rodada de negociações 
para �rmar o Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2018. Como se 
esperava, as clausulas por não terem impactos �nanceiros e por 
fazerem parte do acordo vigente, foram prontamente mantidas, 
transcorrendo, assim, dentro da normalidade, sem embates. 

A INTERSINDICAL ressaltou que a pauta de reivindicações deste 
ano está dentro da necessária cautela para o momento, sem 
abrir mão dos direitos conquistados ao longo de anos de luta.  

Por �m, o Diretor de Gestão Corporativa apresentou a agenda de 
negociações, onde pretende esgotar a pauta, com os seguintes 
dias: 31/08, 06/09, 12/09 e 14/09, com horário previsto para 
iniciar às 9 horas. Prosseguido, iniciou-se a primeira rodada das 
negociações das clausulas propostas pela INTERSINDICAL:

Atentamos que é imprescindível apoio e mobilização das categorias para obtermos 
os melhores encaminhamentos e resultados possíveis durante toda a negociação. 

Ressaltamos que a próxima rodada ocorrerá em 31 de agosto, às 9 horas.

Cláusulas proposta negociadas


