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Inexplicavelmente a direção da CET/Santos 
começou a demitir trabalhadores concursados.

Numa atitude autoritária e bem típica dos 
governos do PSDB chegaram a conclusão que 
funcionários, vários com mais de 10 anos de 
serviços prestados, não servem mais à Cia. e 
serão descartados por uma diretoria que está ai 
há pouco tempo.

Os companheiros que foram demitidos 
construíram ao longo de vários anos, com o suor 
de seu trabalho, a imagem da CET/Santos e não 
podem ser demitidos imotivadamente.

Este sindicato sempre defendeu o diálogo e 
acima de tudo o emprego, por isso, lutamos 
juntos com a CUT para que o Congresso 
Nacional aprove a convenção 158 da O.I.T. 
(Organização Internacional do Trabalho), a qual 
impede as demissões imotivadas. 

Esta convenção foi rompida pelo governo  
brasileiro na época do “tucano FHC”. Já o atual 
presidente da CET, Sr. Antonio Carlos, falou na 
sua posse na valorização dos profissionais e 
agora demite até trabalhador com histórico de 
doença ocupacional. 

Como dialogar com quem usa a força e tem 
atitudes arbitrárias?

Vale lembrar que até agora entre os demitidos 
nenhum era assessor.

Várias unidades estão com funcionários aquém 
da demanda e algumas informações que nos 
chegaram falam em até 45 demissões. Isso é 
praticamente 10% da Cia. 

Só a luta muda a vida!

Contra as demissões na CET/Santos!
É brincadeira? 

Não é brincadeira não, a diretoria da 
CET/Santos quer criar um clima de terror e 
deixar todo mundo em pânico com medo do 
“facão”. Como se já não bastasse o horror que é 
trabalhar na rua sob o sol escaldante ou dentro 
das unidades onde os ar-condicionados não 
funcionam direito.

Esta política adotada pela diretoria da Cia. só 
tem um objetivo: sucatear a empresa e destruir o 
serviço público.

Companheiros, temos que barrar estas 
demissões imotivadas, pois o próximo pode ser 
qualquer um de nós.

Vamos fazer uma assembleia dia 30/01/2014  às 
19:00h (1ª chamada) e 19:30h (2º chamada) 
para discutirmos as melhores formas de lutar em 
defesa de nosso emprego.

EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO E 

DAS EMPRESAS MUNICIPAIS! 

EM DEFESA DO EMPREGO! 

CONTRA QUALQUER DEMISSÃO 

IMOTIVADA!


