
 
 
Florianópolis, 06 de julho de 2007.   CE DA-0035/2007  
 
 
 
Ao Senhor  
Juraci Luiz Bolognest  
Secretário Geral da INTERSUL  
Rua 07, Quadra 25, Lote 02/03 - Caixa Postal 06  
89760-000 - Itá - SC  
 
 
Ref.:  Informações sobre o Acordo Coletivo 2006/2007  
 
Prezado Senhor,  
 
Encaminhamos abaixo o posicionamento da Tractebel Energia, sobre os assuntos 
abordados na Reunião com a Intersul no dia 25/05/07:  
 
- Vale Transporte 
Segue em anexo proposta de acordo.  
 
- Nível Mínimo de Operador Usina Controladora  
 
A posição da Empresa é de que as diferenças de conteúdo ocupacional entre operadores 
das diversas unidades não é significativa. Entretanto, será efetuada uma nova avaliação 
destes cargos de acordo com a metodologia Hay.  
 
- Registro de Freqüência Operador  
 
As questões referentes a frequência fazem parte das responsabilidades dos gerentes, que 
de comum acordo com os operadores, podem estabelecer ajustes e flexibilizações que 
não prejudiquem o cumprimento das atividades, de acordo com as características de cada 
local, com a legislação pertinente e normas internas da Empresa.  
O DRH irá estudar formas de facilitar o registro das informações relativas a frequência em 
atividades de turno de revezamento, com objetivo de simplificar o processo nos casos de 
pequenas variações de horário.  
 
- Jornada Noturna 
 
A Empresa efetua os pagamentos referentes a jornada noturna de acordo com a 
legislação, mas concorda em analisar eventuais alterações de entendimendo dos 
preceitos legais, e ser for o caso, rever seus procedimentos. Também está tomando 
providências para clarificar a todos empregados como são calculados e efetuados os 
pagamentos.  
 
-  Manutenção do Plano de Saúde empregados aposentados por invalidez, sem 

extinção do Contrato de Trabalho 
 
A Empresa concorda em conceder aos empregados aposentados por invalidez sem 
extinção do contrato de trabalho um plano de saúde durante dois anos.  
 
- Plano de Saúde Unimed 



 
O contrato com a Unimed foi renovado, não existindo mais os problemas citados.  
 
- Salário Substituição na UHSS 
 
A questão foi resolvida.  
 
- Itens Cestas Serviços Terceirizados  
 
A Empresa está estudando alterações na sua política de terceirização de serviços. Após a 
revisão da política dará conhecimento de seu teor as entidades sindicais.  
 
- Incorporação ADL / Anuênio  
 
Todos os casos ainda existentes estão sendo avaliados, considerando os limites de 
remuneração estabelecidos pela Empresa.  
 
-  Inclusão da Peri intermitente na base de cálculo da pagamento da incorporação 

ADL/Anuênio  
 
Não identificamos qualquer incorreção na base de cálculo dos empregados citados.  
 
- Portaria Redução Intervalo Alimentação Operadores 
 
Em anexo proposta de acordo.  
 
 
Atenciosamente,  
 
 
Luciano Flávio Andriani  José Carlos Cauduro Minuzzo  
Diretor Administrativo Diretor de Produção de Energia 
 


