
Descrição e deliberação
02ª Abrangência                                                       Renova; com pequena alteração no texto.
08ª Licença Maternidade                                     Renova.
15ª Pecúlio                                                       Renova.
18ª Dia para Exames Preventivos                   Renova; com pequena alteração no texto.
19ª Programa Reaja                                     Renova.
22ª Princípios Básicos de Segurança 
       e Medicina do Trabalho                   Renova.
23ª Despesas com Acidente em Serviço 
        e Outras Doenças Pro�ssionais                   Renova.
25ª Eleições CIPA                                                       Renova; com pequena alteração no texto.
26ª Jornada de Trabalho                                      Renova. 
33ª Inovações Tecnológicas                   Renova.
41ª Pagamento das Féreas                    Renova.
45ª Acessibilidade                                     Renova.
46ª Vale Transporte                                     Renova.
47ª Alteração de Normativa                   Renova.
50ª Relação Sindical                                     Renova.
52ª Acervo Técnico                                     Renova.
55ª Homologação de Rescisão Contratual Renova.
60ª Ginástica Laboral                    Renova.
62ª Política de Segurança, Saúde 
       e Medicina do Trabalho                     Renova.
71ª Multa                                                       Renova.
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 Nesta 1ª rodada negocial, dia 27/8, o Diretor de Gestão Corporativa, 
Nelson Santiago, fez algumas considerações, destacando o compromisso do 
governador em manter a Celesc pública, mas que para isto tem que haver um 
esforço conjunto de todos. Também avaliou a situação atípica que estamos 
vivenciando, que é a renovação da concessão. Para a INTERSINDICAL, o cenário 
que se apresenta é de muitas di�culdades para se fechar um bom acordo, 
porém é preciso deixar bem claro que não podemos retroceder nos direitos já 
conquistados. É preciso um gesto da empresa, na redução de gastos, pois 
sempre se coloca a culpa nas despesas de pessoal. 
 Fica a pergunta, porque não enxugar um pouco mais a estrutura? Isto 
vai gerar uma boa economia, pois, são muitas diretorias, assessorias, departa-
mentos, etc...
 Avaliamos que as próximas rodadas de negociação vão requerer de 
ambas as partes muita serenidade e bom senso na discussão das demais 
cláusulas que fazem parte da pauta aprovada pelas categorias representadas 
pela INTERSINDICAL.

1ª rodada sem novidades

Abaixo apresentamos as cláusulas que foram negociadas 
nesta primeira rodada.

A próxima rodada esta 
marcada para o dia 02/09. 
Acompanhem as rodadas 

através de nossos boletins.
É importante ressaltar que 

devemos nos manter 
unidos e mobilizados na 
busca de um bom acordo 

para todos. 


