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CONVÊNIOS SENGE
Somente no SENGE- SC TODOS profissionais das Intersindicais 
podem usufruir dos nossos Planos UNIMED E UNIODONTO.
E mais: nossos planos são extensivos a  toda família.convenios@senge-sc.org.br

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA

INTERSINDICAL NA REPRESENTAÇÃO LEGAL DAS SUAS
CATEGORIAS E NA DEFESA DE TODOS OS EMPREGADOS DA ENGIE

Intersindical dos Profissionais de Nível Médio e Universitário da ENGIE
SENGE/SC - SAESC - SINTEC/SC - SINDECON/SC - SINCÓPOLIS

     “NOVOS DESAFIOS SÃO SUPERADOS COM CORPO FUNCIONAL MOTIVADO”

Depois de mais uma desgastante rodada de negocia-
ções foi apresentada pela ENGIE uma proposta que 
continua manchando a sua marca de ser uma das 
melhores empresas para se trabalhar. O fato reforça a 
tese da INTERSINDICAL que ações do Grupo, patrocina-
das por gestores externos têm tido forte interferência no 
processo negocial em curso.

A deliberação da Empresa de não repor a in�ação  do período de 8,5%  é um 
ponto de desvio na convergência dos esforços, independente da forma de 
pagamento.

Com relação ao vale Alimentação/Refeição, houve avanço, sim, mas ainda 
�cou um pouco abaixo da proposta da INTERSINDICAL, que com competência 
tem demonstrado na mesa a importância do benefício para a Empresa cujo 
montante a ser contratado é reembolsado quase que 50% pelo usufruto do incenti-
vo �scal vigente, ou seja, do Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, bem como, pelo pleno 
êxito no retorno de valores pagos em anos anteriores.

Já a contraproposta dos Engenheiros, Economistas, Técnicos Industriais, Contabilistas e Administra-
dores para avançar no montante a ser distribuído a título de PLR, teve boa receptividade da Empre-
sa. Simulações serão realizadas para aferir nossa tese, uma vez que atende a todos os empregados 

A INTERSINDICAL vai continuar apostando que é possível avançar na parte econômica. A favor desta 
assertiva vai fazer uma análise de toda a conjuntura que envolve o processo negocial e solicitar mais 
uma rodada de negociação.

DA MARCA À MANCHA


