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SOMENTE A LUTA MUDA A VIDA!

ACT 2015/2017 - ATÉ QUANDO ESPERAR!!!
Há mais de 57 dias protocolada, nossa pauta de reivindicações 

deve estar criando teias de aranha nas gavetas da diretoria da Cia. 
Em um ano que o ACT será discutido na sua integralidade, 

não entendemos a demora da CET em iniciar as discussões.

Após serem surpreendidos com um comunicado 
que cria uma série de pré condições para trocas de 
turnos no UOPER, o pessoal de diversas unidades 
operacionais reuniram-se no sindicato no dia 27/04 
para discutir problemas relacionados as escalas de 
trabalho.

A primeira constatação é que o comunicado 
restritivo de trocas só foi divulgado no Uoper. A 
segunda é que entre as unidades operacionais 
existem diferentes modelos de escala e critérios.

Outra questão discutida é que, alguns destes  novos 
critérios venham a tornar impraticável a situação do 
trabalhador estudante prevista no item 21 de nosso 
ACT.

Deliberou-se pelo chamado à uma reunião com a 
D.T.O e Gead , para esclarecimentos, bem como a 
constituição de uma comissão com representantes 
de todas as unidades que tenham trabalhadores em 
escala de revezamento de turnos para estudos de 
escalas.

O sindviários estará mantendo contato com os 
trabalhadores das demais unidades para escolha de 
representantes para a comissão,  bem como não 
med i remos es fo rços  para  ag i l i za r  seu  
funcionamento.

Operadores realizam reunião 
para discutir restrições 
em troca de horários.

Sindviários se reúne 
com vereador, 

e consegue apoio.

Após publicação em uma rede social e uma 
polêmica criada, nosso sindicato reuniu-se 
com o vereador do PTB, Sr. Sergio Santana.

Após exposição dos reflexos que a postagem 
teve junto aos operadores, o mesmo 
entendeu nossa posição, mais ainda se 
comprometeu a apoiar a luta da categoria na 
obtenção do adicional de penosidade e 
monitoramento nos moldes da reivindicação.

Foi apresentado na Câmara Municipal em 
16/04/15 o Requerimento 1931/2015 - (veja 
no verso deste boletim) solicitando posição 
da Cia. quanto à paridade dos adicionais de 
penosidade e monitoramento, bem como a 
sua majoração em 30% do salário base.




