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ACORDO COLETIVO 2017
Nos dias 23, 30 e 31 de janeiro o SiNdviárioS realizará reuniões setoriais com as trabalhadoras

e os trabalhadores para dar início ao acordo coletivo de trabalho (ACT) de 2017

Este ano a discussão do ACT tratará de todas as 
cláusulas contratuais, o que torna as discussões mais 
delicadas e complexas, porque temos de garantir a ma-
nutenção das conquistas anteriores e lutar para ampliar 
nossos ganhos e benefícios.

Continuamos sob a administração municipal do Sr. Pau-
linho Tucano, que vem levando adiante os planos de suca-
teamento da Companhia, bem como a entrada da Guarda 

Municipal na fiscalização do trânsito.
O problema se agrava quando 

levamos em conta que estamos em 
tempos de retrocessos em direitos tra-
balhistas e que de modo geral todos 

os trabalhadores vêm sentindo 
na pele a perda de conquistas 
valiosas. O congelamento de 
investimentos pela PEC 55 e o 
desmonte da previdência são 

fatores que causam preocupa-
ção, pois temos de garantir que o 

pacote de maldade não prejudique nosso trabalhador, que 
sempre se empenhou no exercício de suas funções. 

Exatamente por essa razão é que a participação de 
toda a categoria é essencial para que possamos alcan-
çar um acordo positivo para todos nós.
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AGENDA
Fiquem atentos em nosso calendário pa-

ras reuniões setoriais:

23/1  UnidAdES OPErACiOnAiS
 14h - SUBSEdE SindViÁriOS Santos
 17h30 - Sala Treinamento CET

30/1 UnidAdES AdMiniSTrATiVAS
 17h30 - Sala Treinamento CET

31/1 UnidAdES MAnUTEnçãO + SEMAF.
 17h30 - Sala Treinamento CET


