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INTERSINDICAL NA LUTA POR UMA EMPRESA PÚBLICA E EFICAZ.
FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA

SENGE/SC - SINTEC/SC

AGE VIRTUAL dia 22/4
Cabe aos sindicatos atuarem para defender os interesses dos seus representados, buscando 
sempre todas informações para essa representação legal.

No dia 17/04, a Intersindical se reuniu virtualmente com a diretoria da CELESC. Entre outros assun-
tos foi abordada a proposta da postergação do pagamento da PLR de 10/05 para 10/07. A empre-
sa esclareceu as nossas dúvidas e �cou de veri�car a possibilidade de atender as solicitações que 
seguem:
- Apresentar a Intersindical até 10/07 proposta para a PLR-2020 (a legislação determina 
que o interregno entre o pagamento das parcelas, não pode ser superior a 90 dias).

- Disponibilizar de imediato o demonstrativo da segunda parcela da PLR-2019, indepen-
dentemente do resultado da AGE virtual.

As medidas abordadas pela empresa fazem parte de uma gestão prudente, devido a abrangência 
e a amplitude com que a pandemia atingiu o mundo, com o consequente isolamento social e o 
congelamento da maioria das atividades da economia, fato que impactou diretamente no negó-
cio da CELESC.

A empresa fez uma apresentação dos dados da situação econômica, a companhia se encontra 
numa situação delicada. Chegamos num momento de estabelecermos as cotas de sacrifício de 
todas as partes, tanto de quem compõem o controle acionário da companhia como dos emprega-
dos.

Sobre essa proposta de postergação do pagamento da PLR 2019 de 10/05/2020 para 10/07/2020, 
cabe as categorias decidirem!

Em qualquer relação trabalhista sempre deve prevalecer a �exibilidade, tolerância e discernimen-
to quanto ao que move os interesses das partes.

A atual situação é realmente excepcional e não constatamos outros interesses que não seja a ma-
nutenção da integridade dos salários dos empregados, a saúde �nanceira da empresa e o com-
prometimento com a sustentabilidade e viabilidade da CELESC.

Dada as circunstâncias desta excepcionalidade da quarentena, que proíbe a realização de reuni-
ões e AGE`s com aglomeração de pessoas, estaremos realizando uma AGE VIRTUAL no dia 
22/04/20, quarta-feira, das 07:00h às 17:30h.

Sua participação é importante!


