
      
   REUNIÃO DE INTRA-ACORDO 

Aos 19 dias de outubro de 2010 aconteceu a reunião de intra-acordo  
entre  a  CELEPAR  e  SINDPD-PR,  com  a  presença  de  representantes  da  
diretoria da Celepar (Adenis e os assessores André e Júlio), pela comissão  
de empregados (Kalu, Ivaneide, Miriam e Ana Paula), pelo sindicato (Valter e  
Fábio). 

Itens que foram debatidos:

1 – PDVA: 
A proposta sobre o referido assunto está em fase final de definição das regras, 
faltando  apenas  a  análise  e  aprovação  da  Diretoria  Executiva.  Tão  logo  seja 
aprovada  a  empresa  efetuará  ampla  comunicação  das  datas  e  condições. 
Lembramos que segundo o ACT, as inscrições para adesão deveriam ter iniciado 
em 1º de outubro.
2 – Plano de Saúde: 
Conforme já comunicado anteriormente, a empresa está firmemente empenhada 
na resolução deste assunto junto ao Governo do Estado, seguindo o trâmite das 
justificativas e esclarecimentos solicitados pelo Tribunal de Contas do Estado. O 
atual contrato foi prorrogado até 31/dezembro para que a empresa tenha tempo e 
possa encaminhar uma solução definitiva.
3 – Auxílio-educação: 
Solicitamos  à  empresa  que  fosse  melhorada  a  forma  de  acompanhamento  e 
controle do atual fluxo de aprovação e liberação deste benefício.
4 – Ponto Facultativo (04/06/2010): 
Na tentativa  de atender  as  expectativas sobre  este assunto,  foi  composto  um 
grupo de trabalho formado por representantes da empresa e do sindicato, o qual  
formulou um proposta para encaminhar o assunto à Diretoria Executiva. Como no  
entendimento  dos representantes  dos empregados (Sindicato  e  Comissão dos  
trabalhadores)  a  referida  proposta  parece  não  atender  todos  os  trabalhadores  
envolvidos, não houve consenso e o assunto continua pendente.
5 – PCCR: 
Seguem  os  trâmites  legais,  respeitando  os  prazos  do  processo  licitatório.  Na 
sequência acontecerá a etapa de abertura dos envelopes da fase número dois, os 
quais se referem aos preços.
6  – Avaliação de desempenho: 
Até  o  momento  cerca  de  70%  dos  trabalhadores  tiveram  suas  avaliações  de 
desempenho realizadas, segundo informações do RH. Devido a importância deste 
assunto, estamos solicitando que seja feito um trabalho adicional para atingir os 
100%. Também foi proposto à empresa a criação de um mecanismo de controle 
para acompanhamento dos índices de realização por gerência com gráficos.
7 – PLR: 
Solicitamos aos representantes da empresa que enviassem aos representantes 
dos empregados o status atual do trabalho, para comunicação geral do assunto.
8 –  Desconto dos dias da greve: 
A  empresa  entende  que  este  assunto  já  foi  negociado  e  decidido  na  gestão 
anterior e que não procede a necessidade de retomá-lo.

Ficou agendada próxima reunião de intra-acordo para o dia 09/11/2010.


