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ACT/2018

Intersindical dos Profissionais de Nível Médio e Universitário do ONS
SENGE/SC - SAESC - SINTEC/SC - SINDECON/SC - SINCÓPOLIS

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA

INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DAS SUAS
CATEGORIAS E NA DEFESA DE TODOS OS EMPREGADOS DO ONS

Como se não bastasse os Acordos do ONS serem monitorados 
pela ANEEL e pelo Conselho de Administração, representando 
os agentes, agora temos a sombra da reforma trabalhista para 
cercear e di�cultar as reivindicações dos trabalhadores.

Foi o que se viu durante a primeira rodada de negociação com 
vistas ao ACT 2018/2020. A Comissão de negociação da 
Empresa usou o texto da reforma trabalhista na tentativa de 
modi�car uma série de cláusulas já consagradas em ACT’s 
anteriores e até mesmo exclusão de outras. As Entidades 
Sindicais lembraram que vários pontos da reforma �caram sob 
interpretação con�itante, algumas ainda sujeitas à analise em 
Tribunais que poderão modi�car entendimentos. Nossa defesa é pela renovação com a mesma 
redação de ACT’s anteriores. Como o debate é jurídico foi acertado que primeirodeveria ser feita uma 
análise com as áreas jurídicas envolvidas para então se fazer um encaminhamento �nal daquelas 
cláusulas que foram suscitadas pelos representantes da Empresa.

A Empresa garantiu o reajuste dos salários pelo IPCA do período que deverá �car em entorno de 
4,25%. Manteve congelado o ticket alimentação com a justi�cativa baseada em uma pesquisa de 
mercado cujo custo médio da alimentação �cou aderente ao valor atual. Entretanto, abrindo por 
região os valores de duas regionais,observou-se que �caram acima do que é praticado hoje. Nossa 
proposta é que o valor seja no mínimo o maior valor pesquisado, caso contrário os empregados das 
referidasregiões serão prejudicados, no caso os de Florianópolis e do Distrito Federal.

A Empresa tem pressa no término das negociações em função da nova plataforma do e-social, que 
deve ser preenchido e informado ao governo no mês da data base com as novas condições 
econômicas. As Entidades Sindicais também, até porque não desejam que a Empresa sofra multas 
pelo não cumprimento da nova legislação, mas não abrem mão de �rmar um bom acordo, digno da 
capacitação do corpo funcional do ONS, que hoje atendem mais de 1000 agentes. 

Vamos aguardar avanços na proposta para então submetê-la à Assembleia.

O ACT NA GUILHOTINA
DA REFORMA TRABALHISTA


