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Greve geral a partir de segunda-feira, dia 26

INTERSINDICAL NA LUTA POR UMA EMPRESA PÚBLICA E EFICAZ.
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PLR 2016

 Comando de Greve

As categorias representadas pela INTERSINDICAL em Assem-
bleias realizadas na Administração Central e nas regionais, entre 
os dias 20 e 22 deste mês, rejeitaram, por maioria absoluta, a 
proposta indecorosa e vergonhosa apresentada pela empresa 
para o Acordo Coletivo 2016/2017, com reajuste salarial de 0% 
para uma in�ação acumulada nos últimos 12 meses de aproxi-
madamente 10% (sem contar a perda de 1,49% do ano passado, 
que a empresa também se nega a repor), abono cala-boca de R$ 
1.200,00 em única parcela e aumento de R$1,00 no vale alimen-
tação/refeição. Diante desse descaso, os empregados, por maio-
ria, deliberaram pelo movimento grevista a partir das 6 horas da 
próxima segunda-feira, dia 26, �cando a expectativa de que a 
empresa chame os sindicatos para apresentar uma proposta 
decente. 
ATENÇÃO: Ontem, dia 22, o diretor de Gestão, Santiago, chamou a 
Intersindical para reabrir a negociação hoje(23) a tarde, com nova 
proposta.

Com relação à PLR 2016, por maioria simples, foi aprovada, pelos 
Técnicos Industriais, Economistas e Contabilistas, a 4ª proposta 
apresentada pela empresa, que garante o adiantamento de 
R$ 10.150.000,00 no dia 10 de outubro, um mínimo de 
R$ 14.500.000,00 e, na forma de distribuição, 60% linear e 40% 
proporcional. Com relação aos Engenheiros, foi rejeitada a 
proposta por maioria simples de votos, uma vez que a diretoria 
já deve um Acordo da PLR 2015, conforme acertado entre as 
partes (Celesc e Senge), na distribuição de 55%/45%, e �cou 
difícil aceitar uma distribuição diferente dessa de 2015, sem 
contar que a 3ª proposta era nessa mesma direção, mas que não 
prosperou na mesa negocial por forças ocultas.

A INTERSINDICAL, em face do que dispõem o artigo 9º da Consti-
tuição brasileira e atendendo a lei 7.783/89, inicia esse movi-
mento cumprindo todas as prerrogativas de uma greve relativa 
aos seus representados, se responsabilizando 100% pela 
mesma, inclusive, mantendo um comando de greve às catego-
rias. Atendendo à solicitação de alguns representados a INTER-
SINDICAL enviou documento à Intercel para construirmos uma 
parceria dentro da unidade sindical e num comando de greve 

MOBILIZAÇÃO GERAL PELA GREVE A PARTIR DO DIA 26!

único, onde todas as decisões serão tomadas e debatidas com 
todos os envolvidos neste processo.

Num primeiro momento, nessa quinta-feira, dia 22, no período 
da tarde, a INTERSINDICAL reuniu-se com membros da direção 
da Celesc para tomar ciência das solicitações da empresa 
quanto ao atendimento da estrutura mínima necessária para 
recomposição do SEP/CELESC, visando atenuar os prejuízos à 
sociedade catarinense. Essas solicitações serão analisadas pelo 
comando de greve.

Para registrar este compromisso com os seus representados e 
ressaltar o cumprimento das normas e leis que regem esse 
processo de greve está sendo elaborado um termo de compro-
misso entre a Celesc e a INTERSINDICAL, que, assim que estiver 
concluído, será divulgado para conhecimento de todos.

Agora, o compromisso com essa deliberação é de todos os 
empregados representados pela INTERSINDICAL. Dia 26, GREVE 
GERAL!

Ontem, dia 22, a INTERSINDICAL comunicou formalmente à 
Celesc a decisão das assembleias e a de�agração da greve. No 
dia 23, sexta-feira, saiu publicado no jornal Diário Catarinense o 
nosso Edital de Greve.

A INTERSINDICAL manterá todos informados durante todo o 
processo de paralisação e negociação.


