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ACT 2017/2018 Quinta rodada e nada
Na última quinta-feira, dia 06, pela
amanhã, ocorreu a 5ª rodada de
negociações referente à campanha
salarial, com os sindicatos da INTERSINDICAL. Quando se esperava por
uma proposta que oferecesse avanços em relação à rodada anterior;
fomos surpreendidos pelo DGC, que
solicitou qual o posicionamento da
INTERSINDICAL em relação à contraproposta apresentada pela empresa
na rodada anterior. A resposta não
poderia ser outra, se não a de que a expectativa de todos os empregados é no mínimo a reposição integral do INPC acumulado nos últimos doze meses, com reflexos nos demais auxílios
e benefícios, além do aumento do valor do vale refeição/alimentação. Como todos estão sentindo, houve aumento significativo no valor das refeições realizadas fora do domicílio.
Foi questionada, também, a planilha apresentada pela empresa com o comparativo do benefício alimentação com empresas do setor. Perguntamos porque não foi comparado, também,
com os órgãos estaduais, onde o benefício chega próximo a R$ 1.500,00, fora o 13º “bloco”,
que em alguns casos é maior do que o valor pago durante o ano. É bom lembrar que a Celesc
é uma empresa autossustentável, enquanto as autarquias não dependem do erário.
Solicitamos ao DGC que algumas clausulas retornem à mesa de negociação na próxima
rodada, como: auxílio babá/creche e exames periódicos (inclusão do PSA).
No próximo dia 20 - quarta-feira, está agendada a 6ª rodada. Esperamos por uma proposta
que atenda aos anseios de nossas categorias representadas, para então levar à apreciação em
assembleias.

Continue acompanhando o desenrolar das negociações através de nossos boletins.
INTERSINDICAL NA LUTA POR UMA EMPRESA PÚBLICA E EFICAZ.
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