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 ACT 2018/2019 -Terceira Rodada:
Nesta quinta (13) ocorreu a terceira rodada de negociações. Iniciou com cláusulas sem 
impacto econômico, seguindo com a garantia de emprego (quadro de pessoal) onde a 
empresa propôs a garantia por mais 1 (um) ano, como praticado nos últimos, assim a garan-
tia de emprego se estende até 20/09/2020, conforme pauta da INTERSINDICAL. A estratégica 
da empresa é sempre deixar para o �nal as clausulas que possam causar discussões, foi e que 
aconteceu quando começou as discussões das cláusulas econômicas, onde foi proposto um 
índice de correção salarial de 1,86% (um vírgula oitenta e seis por cento), mesmo índice 
aplicado na parcela ‘B’ da tarifa, com re�exo do mesmo índice nas demais cláusulas econômi-
cas (auxílio alimentação, auxílio creche/Babá, etc.). Para que todos saibam o INPC nos últimos 
12 mês está acumulado em 3,64% (três vírgula sessenta e quatro por cento). Após críticas da 
INTERSINDICAL com a falta de respeito aos empregados, que esperam no mínimo a reposição da in�ação do período, a empresa recuou e informou que 
estas cláusulas voltam a ser rediscutida na próxima rodada.
A expectativa inicial de todos os empregados era que teríamos um processo negocial mais tranquilo e com avanços, haja vista que dos oito diretores 
da casa seis são empregados, mas aos poucos tal expectativa vai sendo frustrada. Foram 4 rodadas sem avanços signi�cativos, a história é sempre a 
mesma; as despesas de pessoal estão acima do que esta estipulada pelo órgão regulador, mas a empresa não se manifesta sobre a redução de sua 
estrutura organizacional. Ao todo foram negociadas/discutidas 26 cláusulas e a próxima rodada conforme calendário será realizada no próximo dia 18.
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Continue acompanhando
o desenrolar das

negociações através
de nossos boletins.

Descrição e Proposta

Para Ruim Faltou Muito

Abaixo apresentamos as cláusulas que foram negociadas/discutidas nesta rodada.

Cláusula 3ª - Quadro de Pessoal                                                     Renovada (garantia de emprego até 30/09/2020)
Cláusula 4ª - Reajuste Salarial                                                                          Retorna na próxima rodada
Cláusula 5ª - Auxílio Alimentação                                                      Retorna na próxima rodada
Cláusula 6ª - Auxílio Babá/Creche                                                      Retorna na próxima rodada
Cláusula 7ª - Piso Salarial                                                                          Retorna na próxima rodada
Cláusula 8ª - Auxílio a Empregados com De�ciência ou Dependentes        Retorna na próxima rodada
Cláusula 9ª - Auxílio-Enfermidade                                                      Renovada
Cláusula 10ª - Auxílio-Funeral                                                                          Retorna na próxima rodada
Cláusula 11ª - Benefício Mínimo à Aposentadoria                                  Retorna na próxima rodada
Cláusula 12ª - Adicional de Penosidade                                                     Retorna na próxima rodada
Cláusula 14ª - Conceitos Operacionais                                                      Renovada com ajuste no texto
Cláusula 19ª - Turnos de Revezamento                                                      Renovada, porém será criado GT em função das alterações na legislação.
Cláusula 22ª - Despesas com Acidente em Serviço                                  Renovada
Cláusula 23ª - Plano Celos Saúde e Previdenciário                                  Renovada, será incluído parágrafo único.
Cláusula 34ª - Área de Risco                                                                          Renovada
Cláusula 37ª - Liberação de Dirigentes Sindicais                                      Retorna na próxima rodada
Cláusula 38ª – Adicional de Operador do Sistema Elétrico              Retorna na próxima rodada
Cláusula 41ª – Acervo Técnico                                                                         Renovada, com ajuste no texto para inclusão do CRT-04
Cláusula 42ª – Contribuição Negocial                                                     Retorna na próxima rodada
Cláusula 43ª – Homologação de Rescisão Contratual             Retorna na próxima rodada
Cláusula 44ª - Anotação de Responsabilidade Técnica              Renovada
Cláusula 48ª - Mudança de Controle Acionário                                  Não
Cláusula 52ª - Pré-Aposentadoria Empregados                                 Não
Cláusula 53ª - Prêmio por Conclusão de Curso                                  Não


