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Sinttel-DF e Fitratelp se
reúnem com Algar/Engeset
Informamos aos trabalhadores da
Algar/Engeset que o Sinttel-DF e a
Comissão Nacional de Negociação da
FITRATELP se reuniram com a empresa
na quinta-feira, (26/1), na sede do
Sinttel-DF, para tratar da celebração do
Acordo Coletivo de Trabalho da
categoria e PPR 2016. A CNN aproveitou
a oportunidade para, mais uma vez,
denunciar as mazelas da empresa
quanto às condições de trabalho dos
companheiros como, por exemplo, não
pagamento de diárias, combustível,
desconto abusivo de conta de celular,
banco de horas ilegal, plano de saúde
abusivamente caro, mudanças na
jornada de trabalho sem negociar com
sindicatos, desvios de função, baixos
salários e outros problemas que estão
deixando os trabalhadores bastante
desmotivados e revoltados.
A fim de prevenir conflitos que seriam
evitados se a Algar/Engeset simplesmente cumprisse com suas obrigações,
nos reunimos com representantes da
empresa para lhes cobrar seriedade no
trato dessas e outras questões. Durante
a reunião, os representantes da
Algar/Engeset se comprometeram em

resolver esses problemas no prazo de 30
dias. O Sinttel-DF e a CNN também
cobraram da empresa uma proposta
para diminuir o valor do Plano de Saúde,
aumentar o valor Tíquete Alimentação,
uma proposta mais clara de PPR 2016 e
uma Cesta Básica para os trabalhadores.
A Algar/Engeset prometeu apresentar
uma proposta ainda nesta semana.
Assim que o Sinttel-DF e a Comissão da
FITRATELP receberem a proposta da
empresa,
convocaremos
uma
assembleia geral dos trabalhadores para
avalição e deliberação.
Depois de tantas promessas feitas
pela Algar/Engeset, esperamos que,
desta vez, a empresa tome as medidas
administrativas
necessárias
para
solucionar de forma definitiva as
demandas
apresentadas
pelos
trabalhadores. É importante lembrar
que somente com muita pressão da
categoria é possível avançar nas
negociações com vista a celebração de
um Acordo Coletivo de Trabalho
2016/2017digno e justo.
Fiquem atentos ao próximo boletim e
a convocação do seu sindicato.

