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ASSEMBLEIA COM OS TRABALHADORES NA CETP

 

O PARCEIRO
Porto Alegre –  Dezembro/2017

B O L E T I M

Nº 2229

 Assembleia para deliberar sobre 
a inclusão de cláusula no ACT 2017-2018

INSCRIÇÃO DE TRABALHADORES INTERESSADOS EM FAZER 
CURSO DE FIBRA ÓTICA GRATUITAS NO INSTITUTO AVANÇAR: 

Nesta assembleia, estaremos iniciando inscrições para 7 vagas em cursos de bra ótica 
de duração de 40hs, à noite, para os empregados da CETP, sócios do Sindicato, que 
acontecerão no 1º trimestre, na sede do Instituto Avançar, rua: General Auto, nº 349 (vagas 
negociadas pelo Sindicato com a CETP).

Obs: As inscrições começam na assembleia e são por ordem de inscrição.

O SINDICATO COBROU DA CETP: PAGAMENTO DO REAJUSTE 
DO CARRO LOCADO UTILITÁRIO E MAL RESULTADOS DOS 

VALORES PAGOS DA PRODUÇÃO:

Em reunião realizada nesta semana, na sede do Sindicato, a empresa respondeu nossa 
cobrança de não reajuste de locação de carro utilitário (12 veículos) - e a resposta da 
empresa, foi que o pagamento retroativo estará acontecendo imediatamente.

Quanto ao pagamento reduzido de produção, sendo muitos zerados, a empresa 
justicou na baixa produtividade, segundo eles: se não produzir, conforme metas, não 
recebe. Caso isto não seja correto, procurem o Sindicato. 

Será na SEXTA-FEIRA, dia 15/12, às 19h em primeira chamada 
e às 19h30, em segunda chamada, no auditório da SEDE II, na rua 

General Auto, 349.

A CETP solicitou ao Sindicato, colocar no ACT, esta mudança de controle de 
jornada, passando a ser via celular. Por isto, estamos convocando esta 

assembleia, para ver se os empregados da empresa, concordam (o sistema já 
está em teste na empresa).
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