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3ª rodada: 
A terceira e última rodada negocial aconteceu nesta terça (22/9) onde a empresa colocou na mesa as 
di�culdades econômicas enfrentadas em função da pandemia. A INTERSINDICAL rebateu que esta conta não 
pode ser colocada novamente na cota de seus colaboradores, o famoso “P”.

Precisa sim, de um gesto digno da diretoria em cortar gastos com a sua estrutura organizacional. Para relembrar, 
na década de 90, a empresa possuía em seus quadros aproximadamente 6.500 colaboradores e apenas 4 
diretores. Hoje se tem 3.300 colaboradores e 6 diretores. 

Inicialmente foram discutidas as cláusulas que �caram pendentes da rodada anterior, como liberação de 
dirigentes sindicais, anuênio, turno de revezamento e outras; para em seguida se discutir as cláusulas 
�nanceiras. Para a correção salarial o índice proposto foi de 2,75% (IPCA projetado para o período de 12 meses), 
aplicado também nas demais cláusulas �nanceiras, como auxílio creche/babá, benefício mínimo a 
aposentadoria, etc. 

Para o benefício alimentação a empresa propôs 40,00 (quarenta reais), com correção de 3,9%, num total mensal 
de 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) e, o Vale Natal no valor de 1.550,00 (hum mil quinhentos e cinquenta 
reais), com correção de 3,3%. Com relação ao plano Celos saúde, a proposta é a continuidade dos trabalhos da 
comissão constituída no ano passado, com representantes da INTERSINDICAL, da empresa e da Celos, com 
apresentação do relatório �nal durante a vigência do presente Acordo Coletivo. 

Com relação ao anuênio, a empresa negou, colocou como empecilho o crescimento exponencial dessa rubrica 
e, que quer diminuir os penduricalhos na folha de pagamento. A INTERSINDICAL colocou que é necessário 
urgentemente que a empresa implante uma nova política de recursos humanos, conforme já colocado na mesa 
de negociação no ano passado e que até agora nada aconteceu. O chefe do DPGP informou que a empresa tem 
consciência que é necessário rever o PCS e que há a intenção de fazê-lo antes do prazo estabelecido com os 
sindicatos, através de Termo Aditivo que alterou as regras de manutenção do PCS até 2022.

Ao todo foram negociadas/discutidas 18 cláusulas nesta terceira rodada, conforme apresentamos as 
cláusulas abaixo:

Descrição e Proposta ResultadoCláusula

A INTERSINDICAL brevemente convocará todos os nossos representados para uma AGE em ambiente 
virtual, objetivando discutir e deliberar sobre a proposta global para o ACT 2020/2021. Fique atento 
a esta convocação e participe, para juntos deliberarmos sobre o novo Acordo Coletivo de Trabalho.

INTERSINDICAL NA LUTA POR UMA
EMPRESA PÚBLICA E EFICAZ.

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA
Continue acompanhando

as negociações através 
de nossos FALAS.Senge-SC / Sintec-SC 

Proposta �nal para o ACT 2020/2021 

1ª - Vigência e Data Base                                                  Prazo de 2 anos em análise.
4ª - Reajuste Salarial                                                   Aplica 2,75 % no salário �xo a partir de 01/10 e nas demais cláusulas econômicas.

5ª - Auxílio Alimentação                                                   R$ 40,00 (R$ 1.200,00/mês); vale natal: R$ 1.550,00.
6ª - Auxílio Babá/Creche                                                   Aplica o mesmo índice de correção salarial, inclusive nas faixas salariais.

7ª - Auxílio a Empregados com De�ciência ou Dependentes    Aplica o mesmo índice de correção salarial, com arredondamento do valor.

8ª - Auxílio Enfermidade                                                   Renovada.
9ª - Auxílio Funeral                                                                Aplica o mesmo índice de correção salarial, com arredondamento do valor.

10ª - Benefício Mínimo a Aposentadoria                        Aplica o mesmo índice de correção salarial, com arredondamento do valor.

16ª - Sistema de Banco de Horas                                     Renova, com atualização do Termo Aditivo.
32ª - Vale Transporte                                                  Renovada.
34ª - Liberação de Dirigentes Sindicais                        Mantém o mesmo número de liberados atualmente.
35ª - Progressão Salarial                                                  Renovada com ajuste na redação para contemplar os recém-admitidos.

38ª - Turno de Revezamento                                      Renovada com manutenção do GT que será reconvocado
                                                                                                                          com representantes do COSD e COG.

48ª - Repasse de mensalidades                                      Não.
49ª - Anuênio para os novos empregados            Não.
50ª - Grati�cação 25 anos para novos empregados    Não.
51ª - Vacina (Nova)                                                                Sim, com redação contemplando a Covd-19.


