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Terceirizados: Steet convoca trabalhadores para assembleia geral

Com o objetivo de iniciar as negociações referentes à convenção coletiva de trabalho
do ano de 2017 o Sindicato dos Trabalhadores em Eletricidade no Estado do
Tocantins (Steet) realizará assembleia geral extraordinária com o fim de construir e
aprovar a pauta de reivindicações que será apresentada ao Sinduscon, o sindicato que
representa as empresas terceirizadas.
A data base da negociação da convenção coletiva dos terceirizados é 1º de janeiro,
portanto é necessário que a direção do sindicato apresente a pauta dos trabalhadores
o quanto antes para que o processo de negociação tenha inicio o mais breve possível.
A direção do sindicato reforça a importância da participação de todos, pois assim a
pauta refletirá fielmente os anseios dos trabalhadores.
A assembleia será realizada em Gurupi dia 16, Araguaina no dia 17 e Palmas no dia
18, veja abaixo o edital que foi publicado no Jornal do Tocantins do último dia 11.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
O STEET, por seu presidente, no uso de suas atribuições legais, convoca todos os trabalhadores
eletricitários, empregados das empresas terceirizadas, prestadoras de serviços das concessionárias de
serviços públicos de produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, para participarem da
assembleia extraordinária a ser realizada nos locais, datas e horários abaixo. A assembleia será instalada
em primeira convocação com a presença de 2/3 dos trabalhadores, não havendo quórum em primeira
convocação, a assembleia será instalada no mesmo local após 30 minutos com qualquer número de
participantes para deliberarem sobre a seguinte pauta:
1 - Discussão e aprovação da pauta de reivindicações a ser encaminhada ao Sindicato das Indústrias da
Construção Civil do Estado do Tocantins- SINDUSCON/TO, visando a celebração de convenção coletiva
de trabalho;
2 - Autorizar o sindicato a entabular negociação coletiva, ajuizar dissídio coletivo ou quaisquer ações que
sejam necessárias a defesa dos interesses dos trabalhadores, caso frustradas as negociações com o
SINDUSCON/TO;
3 - Deliberação e aprovação sobre a instalação em caráter permanente da Assembleia Extraordinária;
4 - Outros assuntos de interesse dos trabalhadores.
Locais da Assembleia:
Gurupi, 16/11/2016, às 7:00h, à Avenida Roraima nº 537, Qd. 342, Setor Central, Pátio da Selvat;
Araguaina, 17/11/2016, às 7:00h, à Alam. das Perdizes nº 31, Jd. Explanada, Pátio da Enecol;
Palmas, 18/11/2016, às 7:00h, à Quadra 1.112 Sul, Alameda 9, lotes 4 e 5, Plano Diretor Sul, Pátio da
Selvat;
Palmas, 11 de novembro de 2015.
Sérgio Aparecido Fernandes/Diretor Presidente

Juntos somos um sindicato mais forte!

