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No dia 26/08 foi protocolado ao Presidente 
Cleicio Martins a pauta de reivindicações 
da INTERSINDICAL 2020/2022, aprovada pelas 
nossas categorias representadas na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada de forma 
virtual no dia 21/08. Essa pauta foi baseada no ACT vigente, onde buscamos a manutenção de 
todas as cláusulas históricas, principalmente a da garantia de emprego, a mais importante, 
onde se reivindica a extensão desta cláusula até 2023. Também está na pauta a melhoria em 
algumas cláusulas existentes, além de novas como o anuênio, grati�cação 25 anos, para os 
empregados admitidos a partir de 01/10/16, e a cláusula referente ao trabalho remoto, entre 
outras. Ao todo são 52 cláusulas, entre sociais, econômicas, especí�cas e novas.

Conforme deliberado em Assembleia, a INTERSINDICAL está propondo a empresa que as cláu-
sulas sociais tenham vigência de 2 (dois) anos (até 2022), haja vista que não há alteração na 
redação destas cláusulas há alguns anos. Dessa forma agilizaremos o processo negocial em 
2021, já que será reduzido sobremaneira o tempo despendido para a realização das Assem-
bleias e das rodadas de negociação com a direção da empresa.

Considerando o atual cenário econômico, bastante adverso em função da pandemia causada 
pelo covid-19, podemos a�rmar que é uma incógnita como o processo negocial vai se trans-
correr, antevendo di�culdades. Assim, será necessária muita perspicácia dos dirigentes sindi-
cais neste cenário negocial que se apresenta. 

Os dirigentes sindicais que integram a INTERSINDICAL aguardam a convocação da empresa 
para primeira rodada de negociações e, desde já conclamamos a todos os nossos representa-
dos a se manterem atentos e acompanharem o andamento das negociações através de 
nossos FALAS. 
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