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Assembleia decidirá sobre acordo nas ações de periculosidade e divisor de horas
Após mais de cinco anos demandando com a
Celtins para buscar o reconhecimento do direito do
adicional de periculosidade sobre as verbas de
natureza salarial, conforme prevê a legislação
trabalhista vigente, o STEET finalmente vê a
possibilidade de um desfecho que atenda as
expectativas de todos. A Celtins nos procurou para
negociar o referido pagamento, tendo em vista se tratar
de valor bastante expressivo. Na oportunidade,
negociamos também o passivo de outra ação civil
pública a que trata do divisor de horas extras que
encontra-se em fase de recurso no Tribunal Superior
do Trabalho.
Como sempre pautamos pela ética e
responsabilidade em nossas ações, entendemos que
realmente era cabível negociar o parcelamento do valor
devido pela empresa, sob pena de que medidas
judiciais que cabiam ao caso, pudessem dificultar o
andamento das atividades da Celtins que interessam
não só aos empregados, mas a toda sociedade
tocantinense.
Após quase um mês de entendimentos,
chegamos a um consenso e entabulamos um acordo
que resguarda integralmente os interesses dos
trabalhadores sem inviabilizar a rotina da Celtins. O
acordo negociado entre as partes já foi entregue à
Justiça do Trabalho para apreciação, e aguarda apenas

a manifestação dos trabalhadores para que possa ser
homologado.
Assim, estamos providenciando conforme edital
abaixo, a realização de assembleia extraordinária a ser
realizada na próxima segunda-feira dia 17, em Palmas,
Araguaína e Gurupi, na oportunidade serão
apresentados informações importantes do acordo
entabulado, como: valores a serem pagos a cada um
dos substituídos, data de pagamento, forma de
pagamento, descontos a serem efetuados, dentre
outros. É de fundamental importância que todos os
interessados se esforcem ao máximo para comparecer
à assembleia, pois terão a oportunidade de conhecer
os detalhes do acordo entabulado e ao final decidir por
sua aprovação ou não.
Vale relembrar que as duas ações em questão
contemplam tanto os trabalhadores ativos no quadro de
empregados da empresa, como os que já se
desligaram. A ação da periculosidade interessa a todos
que recebem este adicional, mesmo os que se
desligaram da empresa a partir de dezembro de 2006,
já a ação do divisor de horas interessa a todos os
empregados que fazem horas extras, inclusive aqueles
desligados da empresa a partir de novembro de 2010.
Pedimos que repassem esta informação a todos
os interessados no assunto, inclusive os companheiros
desligados
ou
que
se
aposentaram.

TODOS A ASSEMBLEIA! SUA PRESENÇA É INDISPENSÁVEL!
O STEET por seu presidente, no uso de suas atribuições legais, convoca todos os trabalhadores e ex-trabalhadores
substituídos pelo sindicato nas execuções da Ação Civil Pública 01087-2008-801-10-00-5 (Adicional de Periculosidade)
e da Ação Civil Pública 0003339-68.2012.5.10.0801 (Divisor de Horas Extras), movidas contra a COMPANHIA DE
ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DO TOCANTINS - CELTINS para participarem da assembleia extraordinária a ser
realizada no dia 17/02/2014 (segunda-feira) às 17h e 30min. Na falta de quórum mínimo, estabelecido no estatuto
social, a assembleia será instalada trinta minutos após, em segunda convocação, com a presença de qualquer número
de trabalhadores para discussão e deliberação da seguinte pauta: Avaliação de proposta de acordo entabulada entre
empresa e sindicato para pagamento dos direitos reconhecidos nas ações acima citadas.
Locais da Assembleia:
Palmas/TO, à Quadra 104 Norte, Rua NE 11 Lote 22 (Restaurante Vovó Dandá).
Araguaina/TO, Celtins, à Rua 25 de dezembro nº 186, Centro.
Gurupí/TO, Celtins, à Av. Goiás s/n. Setor Aeroporto.
Palmas/TO, 10 de fevereiro de 2014.

