
 

 

 
 
 

 
 

ASSEMBLEIA APROVA PROPOSTA PARA O ACT 
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO ACT 2020/2022 

Encerrada a última etapa da assembleia e computados todos os votos, a proposta para o ACT 2020/2022 

consensada entre a INTERSUL e a ENGIE na rodada final de negociação, foi aprovada por maioria dos 

presentes nas três etapas da citada assembleia. 

Em resumo a proposta aprovada foi a seguinte: 

- Reajuste Salarial: 3,92% (IPCA). 

- Vale Alimentação: R$ 63,00 (reajuste de 4,13%). 

- Vales Extras: 3 blocos (recargas). 

- Inclusão dos Diretores no ACT (somente nas cláusulas sociais) 

- Manutenção por mais 2 anos do Plano de Saúde para os Aposentados por Invalidez que   
estavam nessa condição em novembro de 2015. 

- Renovação de todas as outras cláusulas do ACT 2019/2020. 

- Vigência: 2 anos para cláusulas sociais e 1 ano para cláusulas econômicas. 

INTERSUL FORMALIZA RESULTADO E COBRA COMPROMISSO 

 A INTERSUL encaminhou correspondência à ENGIE, no final dessa tarde, informando oficialmente o 

resultado da assembleia e cobrando o compromisso, estabelecido na mesa de negociação, de  realizar ainda 

no mês dezembro o pagamento das diferenças em relação aos salários e ao Vale Alimentação em função 

da retroatividade do ACT à 1º de novembro/20 (data base). 

Aproveitamos para agradecer aos participantes da assembleia que, entendendo o momento e as 

circunstâncias em que foi realizada a negociação, votaram pela aprovação da proposta consensada na mesa 

de negociação, dando “um voto de confiança” à INTERSUL. Aos que votaram contra, nosso respeito e o 

compromisso de continuar buscando o melhor para todos e todas.  

 

JUNTOS SOMOS FORTES - FILIE-SE ÀS ENTIDADES DA INTERSUL 
 

ARS – APOUS – Sinergia/Fpolis – Sintresc – Stieel – Sintevi – Sindinorte – Sindel – Steem – Sinergia/MS – Senergisul/RS 
 

 
Faça seu comentário a respeito da matéria deste Boletim no Link abaixo: 

comunicação@intersul.org.br - Sua opinião é muito importante! 
Acesse a página da Intersul: www.intersul.org.br 

Acesse a página da Federação: www.fnucut.org.br 
Cadastre-se e receba o Boletim da Intersul diretamente no seu e-mail pessoal: comunicacao@intersul.org.br 

      

 Boletim Nº 075-20                                               Quarta-feira– 02/12/2020 

Secretaria Intersul base ENGIE 
Rua Heitor Bitencourt, 329 - apto 102 – Residencial ACQUE BELLE – Canasvieiras - CEP – 88054-450  

Florianópolis/SC Fone (49) 984084820 / 049-998025496  E-mail: zeloir@gmail.com 

 

mailto:comunicação@intersul.org.br
http://www.intersul.org.br/
http://www.fnucut.org.br/
mailto:comunicacao@intersul.org.br
mailto:zeloir@gmail.com

