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REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO AE I (08)
Como é do vosso conhecimento realizou-se ontem dia 07 de junho, um mês depois da última
reunião nova reunião de negociação para a generalidade dos trabalhadores do ML.
Da parte do CA a reunião caracterizou-se pela assunção formal e escrita da retirada da denúncia
do nosso AE e pela abertura em negociação de prorrogar a vigência do mesmo, condicionando
uma análise jurídica sobre este assunto aconselhando-se com uma alta “figura” do Ministério
do Trabalho.
O SINDEM começa por enunciar a retirada da denuncia é importante mas consequentemente
a prorrogação da vigência não é menos, e é urgente a sua continuidade a qual seria um sinal
de serenidade na continuidade da negociação sem pressões.
CONTINUAMOS DISPONIVEIS PARA NEGOCIAR.
O SINDEM está disponível para negociar o protocolo dos eventos especiais Não abdicando do
caracter voluntário e a atualização do valor hora e incluir este e outros protocolos no AE, e não
foi por nossa responsabilidade o não participarmos neste último Rock In Rio.
Relembramos o que já dissemos nas reuniões passadas e realçamos uma questão da
responsabilidade única da Empresa a falta de stock em armazém de material de segurança,
pondo em risco a integridade física dos trabalhadores da manutenção desrespeitando as
normas.
O CA tomou nota das questões e vai analisar. No final da reunião e depois de abordar alguns
temas suscetíveis de negociação como:
- Avaliação Desempenho
- Clausula 19ª do AE
E deixando para o final da negociação a clausula 2ª pondo a possibilidade de mais 4 Anos.
Informa também que “ vai abrir” o trabalho suplementar…
O SINDEM contínua atento e apesar do passo de “caracoleta” desta negociação, não vai deixar
de fazer o que for necessário para salvaguardar os melhores interesses dos trabalhadores os
quais terão sempre a última palavra, ficando agendada a próxima reunião para dia 29 de Junho.

PORQUE DOS FRACOS NÃO REZA A HISTÒRIA A UNIÃO FAZ A FORÇA !
ADERE AO SINDEM !
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