
Informamos que no dia de ontem, 02/8, protocolamos junto ao Presidente Cleicio Martins a nossa 
pauta de reivindicações para o ACT 2022/2024, pauta essa aprovada por mais de 200 
representados nas Assembleias realizadas na Administração Central e em todos os Núcleos e 
Unidades da empresa, durante os dias 26/05 e 28/07.

Nesse ano os economistas, representados pelo SINDECON-SC foram incorporados pela 
Intersindical.

Destacamos ao Presidente algumas cláusulas, como a da garantia de emprego por mais 3 anos 
(até 30/09/2025), a mais importante, a reposição integral da in�ação acumulada no período 
(outubro/2021 a setembro/2022), com aplicação nas demais cláusulas de impacto econômico, a 
do TELETRABALHO, ferramenta nova a ser aplicada pós pandemia, que carece de um regramento 
especí�co para a e�cácia desse dispositivo, e a questão das diárias onde a empresa pode melhorar 
essa condição para quem viaja.

Além dessas, consta da pauta melhorias em algumas cláusulas existentes, além das novas, como 
o anuênio, grati�cação 25 anos, grati�cação de férias de 50%, para os novos empregados, entre 
outras. Ao todo são 56 cláusulas, entre econômicas, especí�cas e novas.

Considerando o resultado �nanceiro referente ao 1º semestre desse ano, acreditamos que 
processo negocial vá transcorrer de forma célere, ou seja, há condições �nanceiras para a 
empresa atender as nossas reivindicações, e fechar o ACT 2022/2024 na data-base de 1º de 
outubro.

Por �m, os dirigentes dos sindicatos que integram a INTERSINDICAL aguardam a convocação da 
empresa para 1ª rodada de negociações e, desde já conclama a todos os nossos representados 
(Economistas, Engenheiros, Técnicos Industriais) a se manterem unidos e atentos, 
acompanhando o andamento do processo negocial através de nossos boletins o�ciais.
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