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INTERSINDICAL NA LUTA POR UMA EMPRESA PÚBLICA E EFICAZ.

FILIE-SE AO SINDICATO DE SUA CATEGORIA
SENGE/SC - SINTEC/SC - SINDECON/SC - SINCÓPOLIS
Jornalista Responsável: Mylene Margarida MTb/SC 00318 JP   -   Diagramação: Acerte Comunicação

ACT 2017/2018

Nessa terça, dia 12, ocorreu a quarta rodada de negociações com a Intersindical. Para nossa 
surpresa, recebemos uma proposta mínima. A justi�cativa é a de sempre: gasto com pessoal 
(famoso P) e a preocupação com o contrato de concessão. Sabemos das responsabilidades que 
este assunto requer, porém, o esforço conjunto tendo como linha de ação a contenção/redução 
do P se torna injusto para com os trabalhadores. 

Entendemos que a empresa pode colaborar, reduzindo os gastos com contratos, quantidade de 
função grati�cada e grati�cações, material, serviços, entre outros.

A�rmam que o P está muito além do crescimento da parcela B e do INPC dos últimos sete anos, 
porém, não foi por meio de Acordo Coletivo de Trabalho que se criou essas diferenças pouco 
esclarecidas e, sim, muitas vezes por decisões unilaterais equivocadas.

Abaixo, o resultado negativo das negociações de hoje, que se apresentam nada ani-
madoras, e que esperamos que avance na próxima rodada agendada para o dia 14.

Continue acompanhando o desenrolar das negociações através de nossos boletins.

Quarta rodada de negociação rebaixada

Cláusulas                                                            Propostas
04ª - Reajuste salarial
05ª - Auxílio alimentação
06ª - Auxílio Baba/Creche
07ª - Piso salarial
08ª - Auxílio empregados com deficiência
10ª - Auxílio funeral
11ª - Benefício mínimo a aposentadoria
12ª - Anuênio
22ª - Gratificação de férias
23ª - Gratificação 25 anos
51ª - Sobreaviso
52ª - Correção tabela salarial
54ª - Reposição das perdas
58ª - Empregada gestante

Inflação integral
Sem reajuste
Sem reajuste
Índice reajuste salarial
Sem reajuste
Sem reajuste
Sem reajuste
*Retira
*Retira
*Retira
Remete a normativa interna
Indeferida - Discutir no PCS
Indeferida
Indeferida - Tratar na CRH

*Retira do ACT por estar no contrato individual de trabalho


