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Steet reúne com Enel e ACT continua incerto
Na última terça-feira,16, a direção do Steet juntamente com a direção da Enel, se reuniu para
analisar a contraproposta apresentada pela empresa após a primeira reunião, com o objetivo
de renovar o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). O Steet que tinha o intuito de fechar o acordo
nesta reunião (terça-feira), lamenta informar que ainda não houve consenso entre as partes já
que a contraproposta apresentada pela Enel não atende aos anseios dos trabalhadores e
trabalhadoras.
A direção da Enel havia apresentado uma proposta ao Steet em reunião realizada no mês de
abril, ocasião em que o sindicado rejeitou o documento, visto que não atendia as reivindicações
dos trabalhadores e trabalhadoras sob vários aspectos, principalmente em relação à
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) e quanto à intenção da empresa em alterar a
cláusula que regulamenta o pagamento do adicional de periculosidade. Após a recusa do
sindicato, a empresa se comprometeu em reformular a proposta e novamente apresentou um
documento que não atende as expectativas da categoria.
Na reunião desta semana, o sindicato enfatizou a preocupação dos trabalhadores com relação
aos pontos de atenção e argumentou em favor de todos os direitos dos trabalhadores.
“Estamos tendo muito cuidado e muita cautela ao avaliar as propostas nessa negociação,
pretendemos obter uma proposta que resguarde de fato os direitos dos trabalhadores, por isso,
enquanto não chegarmos a um consenso, não levaremos a proposta para votação em
assembleia. Todo esse cuidado é necessário para que conquistas significativas sejam
alcançadas e todos os direitos conquistados até agora sejam preservados” ressaltou o
presidente Sérgio Fernandes.
O Steet comunica a todos que aguarda novo posicionamento da empresa que deve ocorrer em
breve, caso obtenha uma resposta favorável, convocará assembleia com os trabalhadores para
deliberação e aprovação do novo ACT.
Juntos somos um sindicato mais forte!

