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Negar foi a tônica da 4ª rodada negocial

A quarta rodada negocial ocorreu no último dia 09,
quando as cláusulas restantes foram quase todas negadas e
outras com alterações no texto. Sempre com o mesmo discurso
já conhecido de todos, a empresa tentou justificar o porquê de
tanta negação.
Assim, terminou mais uma rodada com resultado pra lá
de frustrante, ou seja, muito aquém de nossas expectativas. É
bom destacar a falta de respeito com os celesquianos, com
reajuste zero e outros benefícios, conquistados ao longo da
história da empresa, sem nenhum reajuste e todas as cláusulas

novas negadas sem possibilidade de discussão.
Ao final da reunião o Diretor de Gestão informou que
algumas cláusulas estão sendo reavaliadas pela empresa, com
possibilidade de melhorias.
Dessa forma e, como sempre, a INTERSINDICAL se
colocou aberta para a continuidade do processo negocial.
A INTERSINDICAL estará se reunindo para uma avaliação geral das primeiras rodadas e deliberar sobre os encaminhamentos necessários.
A INTERSINDICAL

Abaixo, apresentamos as cláusulas negociadas nessa quarta rodada:

05 ª
24 ª
29 ª
32 ª
34ª
39ª
44 ª
49ª
63 ª
64 ª
65ª
66ª
68 ª
69ª
70 ª
72 ª

Descrição e Deliberação
GANHO REAL
TURNO DE REVEZAMENTO
ÁREA DE RISCO
CONTROLE DAS ORDENS DE SERVIÇO
HORÁRIO FLEXÍVEL
CONCEITOS OPERACIONAIS
INCENTIVO A PRÁTICA DE ESPORTES
LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS
EXAMES PERIÓDICOS
PAGAMENTO ANUIDADE DOS CONSELHO
ERGONOMIA
GRATIFICAÇÃO 10, 15, 20, 30 E ANOS
SISTEMA DE COMPENSAÇÃO
DIÁRIA DE VIAGEM
ALTERAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO
VIGÊNCIA

Não
Renova com nova redação
Renova com nova redação
Unifica com clausula de área de risco
Renova com alteração horário núcleo
Renova com inclusão de novas rubricas
Não
Retorna em nova rodada
Incluir na clausula aglutinadora
Não
Remete à CRH
Não
Não
Não
Não
Renova

A INTERSINDICAL
lembra, novamente,
que é importante
o envolvimento
de todos nesse
processo para
conquistarmos
um bom Acordo.
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