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MAIS UMA VEZ PROPOSTA RECUSADA NA MESA!

Trabalhadores e Trabalhadoras da CET-SP, 
neste dia (06/06) recebemos mais uma 
proposta da empresa, que foi recusada ali 
mesmo na mesa de negociação, no entanto, 
a empresa afirmou que espera uma contra-
proposta do Sindviários para que seja 
avaliada em nova reunião, veja a proposta 
recusada:

6% de reajuste, agora extensivo aos 
benefícios:

- Auxílio refeição;
-Vale alimentação;
-Auxílio transporte;
-Auxílio creche;
-Auxílio ensino especial;
-Adicional de campo;
-Adicional por tempo de serviço.
Alteração na jornada de trabalho do 
operacional:
-6h40 trabalhadas mais 1h00 de intervalo, 
de Segunda à sexta-feira; aos finais de 
semana a jornada de 8h40 trabalhadas 
mais 20 minutos, totalizando 9h00. 

As negociações continuam, diz a empresa.
Portanto todos com a jornada de 6h40 
sofrerão os impactos, inclusive da Central 
de Operações.

A extinção da 7ª folga concedida somente 
aos OMITs da Central de Operações.

No dia  estaremos reunidos em 09 de Junho
ASSEMBLEIA GERAL e diante de tal 
proposta, será de grande importância a 
mobilização de todos desde já. 

Não vamos admitir nenhum retrocesso na 
jornada de trabalho, portanto NÃO 
permitiremos que decisões individuais 
interfiram no direito do coletivo.

Vamos mostrar que estamos UNIDOS e 
prontos para o ENFRENTAMENTO, mais do 
que estar presente nesta assembleia, 
convocamos você trabalhador e trabalhadora 
da CET-SP a convencer cada companheiro 
de trabalho do seu lado a estar junto conosco 
neste dia para definirmos as ações que 
iremos tomar.

Câmara Municipal de São Paulo - Viaduto Jacareí, 100

ASSEMBLEIA GERAL - COMPAREÇAM!

às 19h00 no Auditório Freitas Nobre
DIA 09/06/16 - QUINTA-FEIRA 


