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Mobilização dos trabalhadores
terceirizados começa com vitória!!!

No dia 01/09, a pedido do Sindicato, reuniram-se

na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª

Região, os representantes do Sindicato e das empresas

Endicon, Enecol, Líder e STS para, com a mediação da

Procuradora do Trabalho, Dra. Eliney Bezerra Veloso,

para darem início às negociações visando a celebração

do Acordo Coletivo de Trabalho 2011/2012, dos

trabalhadores que prestam serviços terceirizados de

forma permanente à Cemat.

Estiveram presentes à reunião, na condição de

observadores, representantes da Cemat e do

SINDENERGIA (Sindicato da Construção, Geração,

Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e Gás no

Estado de Mato Grosso.

A mediação desta reunião pelo Ministério Público

do Trabalho foi solicitada pelo Sindicato devido ao fato

das empresas Endicon, Enecol, Líder e STS não terem

apresentado proposta à Pauta de Reivindicações dos

trabalhadores para a celebração do Acordo Coletivo de

Trabalho 2011/2012 e, ainda, quererem que estes

trabalhadores façam parte da Convenção Coletiva de

Trabalho, o que implicaria em retrocesso nas conquistas

e benefícios obtidos ao longo de anos de luta.

Após ouvir as partes envolvidas, a Dra. Eliney

Bezerra Veloso, sugeriu que as empresas Endicon, Enecol,

Líder e STS, a partir deste momento, retomem a

negociação do acordo coletivo, tomando por base a Pauta

de Negociação apresentada pelo STIU-MT para o ACT

2011/2012.

Ante a ponderação das partes e da Mediadora, ficou

deliberado que até o dia 06/09/2011 (terça-feira), as empresas

Endicon, Enecol, Líder e STS, representadas pelo

SINDENERGIA, encaminharão ao Sindicato, por escrito, a

contraproposta para a Pauta de Reivindicações do ACT 2011/

2012, assegurando a data-base da categoria em 1° de junho.

A Procuradora designou, ainda, nova reunião no

dia 16/09/2011 (sexta-feira), às 14h30min para discussão

da contraproposta apresentada, que será previamente

submetida a Assembleia dos trabalhadores, conforme

cronograma de assembleiais.

Não restam dúvidas que a mobilização e a união

dos trabalhadores nas assembleias que deliberaram pela

deflagração de greve geral a partir do dia 12/09, foi fator

preponderante para mostrar que os trabalhadores não irão

aceitar qualquer retrocesso nas conquistas obtidas com

a celebração dos Acordos Coletivos em anos de luta.

O trabalho desenvolvido pelo STIU-MT em defesa

dos direitos e conquistas dos trabalhadores terceirizados

tem sido fundamental para garantir a estes trabalhadores

melhorias contínua em sua qualidade de vida e de trabalho.

                                     LOCAL DATA HORÁRIO HORÁRIO
(1ª conv.) (2ª conv.)

Endicon Cuiabá 08/09/2011 17h 18h

(Sede do Sindicato - Cuiabá/MT) (quinta-feira)

Enecol Cuiabá 08/09/2011 17h 18h

(Sede do Sindicato - Cuiabá/MT) (quinta-feira)

Líder Barra do Garças 08/09/2011 17h 18h

(Portão da Líder - Barra do Garças/MT) (quinta-feira)

Endicon Rondonópolis 09/09/2011 17h 18h

(Portão da Endicon - Rondonópolis/MT) (sexta-feira)

STS Cáceres 09/09/2011 17h 18h

(Portão da STS - Cáceres/MT) (sexta-feira)

Líder Sinop 12/09/2011 06h30min 07h30min

(Portão da Líder - Setor Industrial - Sinop/MT) (segunda-feira)


