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 ACT 2018/2019 - Primeira Rodada: 
Mantendo o Mesmo de Sempre

INTERSINDICAL NA LUTA POR UMA EMPRESA PÚBLICA E EFICAZ.

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

Nesta quinta-feira, dia 23, ocorreu a primeira rodada de negociações referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019. 
Como se esperava algumas cláusulas por não terem impactos �nanceiros, foram mantidas, assim a rodada ocorreu sem 
embates, por não requerer maiores discussões.
A INTERSINDICAL ressaltou que a pauta de reivindicações deste ano está baseada no atual acordo, com algumas cláusulas 
novas e melhorias em algumas, porém sem abrir mão dos direitos conquistados ao longo de anos de luta. A INTERSINDI-
CAL ressaltou que espera da empresa tratamento isonômico e total transparência durante todo o processo negocial. 
O Diretor de Gestão Corporativa Sr. Adriano Medeiros, a�rmou que com certeza todo o processo negocial ocorrerá dentro 
da normalidade e em seguida apresentou a agenda de negociações com as seguintes datas: 31/08, 14/09, 19/09 e 21/09.
A comissão negocial nos solicitou esclarecimentos sobre algumas alterações em algumas cláusulas existentes e sobre as 
cláusulas novas, destacamos que trata-se da garantia de emprego a todos os empregados, caso haja alteração no contro-
le acionário majoritário.
Ao todo foram discutidas 17 cláusulas, sendo que a INTERSINDICAL solicitou que a garantia de emprego seja negociada 
já na próxima rodada, pois é a nossa principal bandeira de lutas. Acreditamos que é necessário se negociar esta cláusula 
no início do processo negocial para então se avançar nas demais, devido a sua importância dentro do ACT de deste ano. 
A próxima rodada, conforme calendário pactuado entre as partes ocorrerá no próximo dia 31. 
Abaixo apresentamos as cláusulas que foram discutidas nesta primeira rodada.

Continue acompanhando o desenrolar das negociações através de nossos boletins.

      Descrição e Proposta
02ª - ABRANGÊNCIA                                                                                                             Retorna na próxima rodada.
06ª - AUXÍLIO BABÁ/CRECHE                                                                                               Retorna na próxima rodada.
13ª - PECÚLIO                                                                                                                            Renovado.
15ª - JORNADA DE TRABALHO                                                                                  Renovado.
17ª - HORÁRIO FLEXÍVEL                                                                                                Retorna na próxima rodada.
28ª - RECONHECIMENTO DE DEPENDENTE                                                                    Renovado.
30ª - ORIENTAÇÃO QUANTO À COIBIÇÃO DE PRÁTICAS DISCRIMINATÓRIAS       Renovado.
32ª - INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS                                                                                  Renovado.
33ª - ALTERAÇÃO DE NORMATIVAS INTERNAS                                                      Retorna na próxima rodada.
35ª - COMITÊ GESTOR DA INOVAÇÃO                                                                    Renovado.
39ª - RELAÇÃO NOMINAL DE EMPREGADOS                                                                    Renovado.
40ª - RELAÇÃO SINDICAL                                                                                                Renovado.
41ª - ACRVO TÉCNICO                                                                                                              Retorna na próxima rodada.
44ª - ART E TRT                                                                                                              Retorna na próxima rodada.
47ª - MULTA                                                                                                                            Renovado.
52ª - PRÉ-APOSENTADORIA                                                                                                Retorna na próxima rodada.
53ª - PRÊMIO POR CONCLUSÃO DE CURSO                                                                    Retorna na próxima rodada.


