
Na última sexta-feira, a INTERSINDICAL recebeu 
uma proposta verbal da diretoria da empresa, atra-
vés do diretor Santiago, condicionando a nossa 
aprovação para levar para nossa AGE, com reajuste 
salarial de 4,28%, abono cala boca de dois mil reais, 
vale refeição de R$ 33,00, manutenção da proposta 
da não extensão de direitos aos novos empregados 
e demais clausulas do ACT vigente. De pronto, recu-
samos essa proposta indecorosa, com a composição 
do reajuste e abono.

No sábado, dia 24, recebemos via e-mail nova pro-
posta, dessa vez formal, aumentando o abono para 
R$ 3.000,00.

Na segunda feira, dia 26, dentro do espírito da unidade sindical realizamos, de forma conjunta, 
assembleias para avaliação dessa proposta. Por maioria esmagadora, ela foi rejeitada pelos emprega-
dos. Nesse mesmo dia, de comum acordo com a Intercel, a INTERSINDICAL peticionou um pedido 
de mediação junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT), o que foi prontamente aceito, com a con-
vocação da audiência de conciliação marcada para esta quarta, dia 28 às 13h30min.

Na manhã de terça, dia 27, a INTERSINDICAL reuniu-se com a Intercel, quando foi feita avaliação 
geral sobre o movimento e uniformizados os pro-
cedimentos com relação à audiência no MPT e as 
ações para a continuidade da greve.

Nesse momento difícil da negociação, todos os 
sindicatos imbuídos do espirito de responsabili-
dade, na busca de procurar o melhor para seus 
representados, informam que a greve continua 
para todos os celesquianos e que os dirigentes de 
ambas frentes sindicais irão juntos nessa tentativa 
de conciliação para defender os interesses de 
empregados, visando reformar essa proposta da 
empresa.
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