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ACT 2011/2012 dos trabalhadores terceirizados

A nossa união faz a diferença e a nossa mobilização conquista vitórias!!!

Estiveram reunidos em 16/09/11, na sede da

Procuradoria Regional do Trabalho, o STIU-MT

e o SINDENERGIA - sindicato patronal que

representa as empresas Endicon, Enecol, Líder e

STS, para mais uma rodada de negociações

visando a celebração do Acordo Coletivo de

Trabalho 2011/2012 para os trabalhadores que

prestam serviços terceirizados de forma exclusiva

e permanente à Cemat.

Os representantes do STIU-MT informaram

que no período de 08 a 12/09/11 foram realizadas

assembleias gerais com os trabalhadores da

Endicon, Enecol, Líder e STS em todo o Estado,

para análise da proposta das empresas para o ACT

2011/2012, oportunidade em que destacou o

avanço nas negociações com a retomada das

discussões por parte das empresas.

Informaram, ainda, que embora tenham

aprovado a suspensão dos movimento de greve,

os trabalhadores da Líder e da STS,

principalmente, demonstraram indignação com

o tratamento que vem sendo dispensado aos

mesmos pelas empresas.

Firme na Luta, Companheiros!!!

Sindicato dos Urbanitários - STIU-MT

Mantendo e Ampliando Conquistas!!!

Após estas considerações, os representantes

do SINDENERGIA informaram que não foi possível

às quatro empresas se reunirem antes desta rodada

de negociações, mas que estariam se reunindo no

dia 19/09/11 e, por este motivo, estavam solicitando

a suspensão da audiência, pois não seria possível

apresentar proposições quanto ao tema da Mediação,

ou seja, o ACT 2011/2012.

Com a anuência do STIU-MT, a procuradora

do trabalho suspendeu a audiência e determinou

sua continuação no dia 30/09/2011, a partir das

14h30min.

A união e a mobilização dos trabalhadores

tem sido decisiva, demonstrando que a categoria

está disposta a negociar mas que não irá aceitar

qualquer retrocesso nas conquistas obtidas com

a celebração dos Acordos Coletivos em anos de

luta.

A defesa dos direitos e conquistas dos

trabalhadores terceirizados pelo STIU-MT tem

sido fundamental para garantir a melhoria

contínua na qualidade de vida e de trabalho destes

companheiros.


