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Acordo Coletivo 2011/2012 - trabalhadores terceirizados
A nossa união faz a diferença e a nossa mobilização conquista vitórias!!!
Em 30/09/2011, estiveram reunidos na
sede da Procuradoria Regional do Trabalho,
representantes do STIU-MT e do Sindenergia
(sindicato patronal que estava representando a
Endicon, Enecol, Líder e STS) para, com a
mediação da Procuradora do Trabalho,
discutirem as cláusulas da Pauta de
Reivindicações para o Acordo Coletivo de
Trabalho 2011/2012 dos trabalhadores
terceirizados. Também estiveram presentes,
como observadores, representantes da Cemat.
Como forma de avançar nas negociações,
discutiram-se apenas as cláusulas ainda não
acordadas entre as partes.
Mesmo as empresas já tendo apresentado
sua contraproposta em 28/09/2011, o STIU-MT
requereu melhoria nas cláusulas econômicas e
sociais. O Sindenergia, representando as
empresas, informou que não será possível
avançar para valores acima dos já apresentados,

justificando que nos últimos 04 anos os reajustes
concedidos por meio dos acordos coletivos de
trabalho superaram em muito os índices apurados
para a inflação e que neste momento apresentam
como avanço a implantação do Plano de Saúde
com participação das empresas em 45% da
mensalidade.
Mantendo seu posicionamento de
sempre buscar a melhoria nas condições de
vida e trabalho para aqueles que representa, o
STIU-MT afirmou que são necessários maiores
avanços na proposta das empresas.
O STIU-MT informou que realizaria
assembleia geral para que os trabalhadores
pudessem proceder à análise e deliberação da
proposta apresentada pelas empresas. Veja no
box abaixo o cronograma das Assembleias.
Ficou agendada para o dia 25/10/11 nova
rodada de negociações com a mediação da
Procuradoria do Trabalho.

LOCAL
Endicon Cuiabá (portão principal da Endicon)
Enecol Cuiabá (portão principal da Enecol)
STS Cáceres (portão principal da STS)
Líder Sinop (portão principal da Líder)
Líder Barra do Garças (portão principal da Líder)
Endicon Rondonópolis (portão principal da Endicon)

DATA

HORÁRIO

17/10/2011
17/10/2011
18/10/2011
19/10/2011
20/10/2011
21/10/2011

07h30
07h30
07h30
07h30
07h30
07h30

Firme na Luta, Companheiros!!!
Sindicato dos Urbanitários
STIU-MT

Mantendo e Ampliando Conquistas!!!

