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CEB – Nº 26/2017 – 24 DE OUTUBRO DE 2017

CEB se compromete a oficializar contraproposta

Os dirigentes sindicais do STIU-DF se reuni-
ram com a Comissão da CEB nesta terça-feira 
(24) pela 5ª rodada de negociação para retomar 
a discussão sobre o ACT 2017. Na reunião, a 
empresa apresentou contraproposta para as 
cláusulas econômicas. Além disso, retomou o 
debate sobre as cláusulas que ainda estavam 
pendentes, comprometendo-se a oficializar até 
esta quarta-feira (25). 

Na quinta-feira (26) haverá assembleia deli-
berativa, oportunidade em que o Sindicato sub-
meterá a contraproposta à categoria. Haverá 
ônibus. O STIU-DF também recolherá assina-
turas das trabalhadoras e trabalhadores para o 
projeto de lei de iniciativa popular que visa re-
vogar a reforma trabalhista aprovada em julho 
e que entra em vigor no próximo dia 11 de no-
vembro.

Ao término da 5ª rodada, 27 cláusulas fica-
ram sem consenso. São elas: 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 
8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 16ª, 20ª, 25ª, 29ª, 32ª, 50ª, 
52ª, 53ª, 54ª, 55ª, 56ª, 57ª, 61ª, 62ª, 63ª, 64ª e 
65ª.

Proposta econômica
Pela proposta do STIU-DF, a CEB reajus-

taria, linearmente, o salário das trabalhadoras 
e dos trabalhadores em R$ 1.200,00, além da 
recomposição pelos INPCs, relativos às Data-
-Bases 2014/15 e 2015/16. Nas cláusulas 2ª, 4ª, 
5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 50ª, além do INPC, apurado de 1º 
de novembro de 2016 a 31 de outubro de 2017 e 
estimado em aproximadamente 2,5%, também 
seriam aplicadas as recomposições dos anos 
anteriores. 

No entanto, mais uma vez a CEB apresentou 

FIQUE ATENTO 
AOS INFORMES DO STIU-DF

contraproposta segregativa, que se quer recom-
põe a inflação do período. 

Pela proposta da empresa, o reajuste de sa-
lários seria dividido por faixa salarial. Para salá-
rios de até R$ 10 mil, o acréscimo seria de 60% 
do INPC.

Para salários de R$ 10.000,01 até R$ 15 mil, 
o reajuste proposto pela CEB é de 40% do INPC. 
Salários acima de R$ 15 mil o reajuste proposto 
pela CEB é de 30% do INPC.

Tíquete Natalino
Além de oferecer apenas 50% do INPC para 

as demais cláusulas econômicas e sociais com 
impacto financeiro, ainda retira o tíquete natali-
no. 

Diante disso, o STIU-DF convoca toda a ca-
tegoria para participar da assembleia deliberati-
va na próxima quinta-feira (26). A presença de 
cada um é muito importante para fortalecer a 
nossa unidade nessa campanha salarial. 

Participe! Fortaleça a nossa luta.   

STIU-DF fará assembleia na próxima quinta-feira (26) e submeterá 
proposta apresentada pela empresa à categoria. Haverá ônibus.


