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Mediação no MPT avança, mas categorias
avaliarão na AGE do dia 3/10

INTERSINDICAL NA LUTA POR UMA EMPRESA PÚBLICA E EFICAZ.
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CONVÊNIOS SENGE
Somente no SENGE- SC TODOS profissionais das Intersindicais 
pode usufruir dos nossos Planos UNIMED E UNIODONTO.
E mais: nossos planos são extensivos a  toda família.convenios@senge-sc.org.br

No dia 30, na Procuradoria Regional do 
Trabalho em Florianópolis, ocorreu a 2ª 
audiência requerida pela INTERSIN-
DICAL, junto ao Ministério Público do 
Trabalho (MPT) através da mediação 
da Exma. Procuradora Regional do 
Trabalho, Cinara Sales Grae�. Participa-
ram dessa mediação representantes 
dos sindicatos que integram a INTER-
SINDICAL e INTERCEL; pela empre-
sa o diretor de Gestão Corporativa 
Nelson Santiago e assessores. 

Conforme encaminhado na primeira audiência do dia 28 pela procuradora, a empresa, dessa vez, 
apresentou nova proposta �nanceira, onde os sindicatos já de�niram pela deliberação em assem-
bleia; enquanto isso a greve continua até o fechamento de Acordo. A participação do Ministério Públi-
co do Trabalho foi fundamental para quebrar a intransigência da diretoria da Celesc. A in�ação do ano 
passado foi resolvida �nanceiramente, porém de uma forma não muito comum, já que a empresa 
ofertou 4,28% de reajuste linear mais 5 degraus (steps/degraus/referência) do PCS, totalizando 9,38%. 
Esses steps geraram um desconforto nos sindicatos, haja vista que essa forma deverá ocasionar 
perdas via PCS no futuro. A empresa também manteve a segregação aos novos contratados no anuê-
nio, grati�cação de férias e grati�cação de 25 anos. Para o vale alimentação/refeição a empresa ofer-
tou 1.020,00 (30 vales de 34,00). As demais cláusulas negociadas anteriormente continuam mantidas. 
A INTERSINDICAL realizará Assembleia nesta segunda (3) ás 10h para avaliação da nova proposta 
apresentada pela empresa. “A unidade está sendo fundamental para se avançar na busca de solução 
para todos os empregados para por �m a esse impasse gerado pela intransigência da empresa”. Ficou 
agendado nova rodada no MPT para quarta-feira (5/10) às 14 horas.


