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2ª rodada negocial: 
Nesta quinta (17/09) foi realizada a segunda rodada 
negocial da Intersindical com a diretoria da empresa. 
Inicialmente o diretor Pablo Capene relatou que a 
Celesc recorreu da sentença favorável ao governo do 
estado que suspendeu o reajuste tarifário 
homologado pela ANEEL, onde espera-se uma 
manifestação do poder judiciário nos próximos dias.
Nessa rodada foram negociadas 15 cláusulas, sendo 
que 4 retornaram da primeira rodada; sete cláusulas 
foram renovadas, duas foram negadas e as demais 
retornam na próxima(terceira) rodada. 

Descrição e Proposta ResultadoCláusula

  Abaixo apresentamos as cláusulas que foram negociadas/discutidas nesta 2ª rodada.

  3ª - Quadro de Pessoal                                                        Renovada até 30/09/2023
15ª - Horário Flexível                                                        Renovada.
16ª - Sistema do Banco de Horas                                           Retorna na 3ª Rodada.
18ª - Licença Prêmio                                                        Renovada.
28ª - Concurso Público                                                        Renovada com pequena alteração no texto.
30ª - Alteração de Normativas                                           Renovada, com introdução da normativa “Prática de Esportes”.

32ª - Vale Transporte                                                        Renovada.
33ª - Homologações das Rescisões Contratuais    Renovada, com alteração do título.
38ª - Turno de Revezamento                                           Retorna na 3ª Rodada.
47ª - Trabalho Remoto                                                        Remete a CRH, onde será apresentado trabalho sobre o tema.

48ª - Repasse de Mensalidades                                           Retorna na 3ª Rodada.
51ª - Vacinação                                                                     Retorna na 3ª Rodada.
52ª - Redução na Jornada de Trabalho                              Remete a normativa interna.
49ª - Anuênio para os novos empregados                 Retorna na 3ª Rodada.
50ª - Grati�cação 25 anos para novos empregados    Retorna na 3ª Rodada.

A próxima rodada, conforme calendário pactuado entre as partes acontecerá no próximo dia 22 (terça-feira), 
onde deverão ser negociadas as cláusulas restantes, com foco nas cláusulas econômicas da nossa pauta de 
reivindicações, onde se espera que no mínimo tenhamos a reposição das perdas in�acionárias do período para 
o fechamento do ACT 2020/2022. 
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