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Dia 31 de janeiro, às 18 horas pelo aplicativo zoom
Entre em www.pensevirtual.com para se inscrever e participar da assembleia

ASSEMBLEIA

Difícil descrever uma reunião realizada no dia 24
de janeiro de 2023 para discutir o Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT) 2022/2023 de uma categoria que teve
sua data-base em 1º de abril de 2022 em que o repre-
sentante da Procuradoria do município apresenta
uma proposta de reajuste dos salários de 5,35%, mas
frisando que é a mesma praticada para a administra-
ção direta, autárquica e fundacional, mas que não se
estende aos benefícios, inclusive ao tíquete-refeição
que permanece congelado em
R$ 12,00 há anos.

E tem mais! Quando in-
dagado pelos representantes
dos trabalhadores a partir
de que mês tal reajuste se-
ria praticado, o representan-
te da Procuradoria disse não
ter recebido autorização ex-
pressa para que tal reajuste
fosse praticado a partir de
dezembro (salários pagos
em janeiro de 2023), crian-
do, assim, um universo pa-
ralelo em que a maior parte
do ano de 2022 sumiu como
num passe de mágica, arro-
chando tremendamente salários e benefícios de uma
categoria que já não recebe reajuste há anos.

Logicamente, os representantes do Sintergia e
do Senge manifestaram a insatisfação da categoria
com as perdas salariais dos últimos anos, mas dis-
seram que iriam submeter a proposta à categoria
em assembleia livre e democrática.

Como se não bastasse esse quadro irreal, os re-
presentantes da empresa e da PGM ainda fizeram

uma ressalva de que se essa proposta for aprovada
em assembleia também dependerá da aprovação
final da SMFP.

Passam os anos, mudam os personagens, mas o
descaso em relação aos trabalhadores e as traba-
lhadoras da CET-Rio continua o mesmo, apesar de
todas as argumentações da comissão de negocia-
ção e da representação do Sintergia durante as reu-
niões, confrontando a realidade dos números que

demonstram as perdas da categoria, mas diante de
pessoas que se limitam a repetir o que lhes foi pas-
sado, sem nenhuma condição de diálogo ou pers-
pectiva de valorização de quem desempenha suas
funções com capacidade e dedicação.

A assembleia que estamos convocando cresce,
então, de importância à medida que estaremos dis-
cutindo o nosso futuro, diante de um quadro de
total descaso por parte do atual prefeito.
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