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Unidade na luta

Trabalhadores aceitam
proposta da empresa
Trabalhadores(as) da BLS aprovaram a proposta da empresa que tem entre seus principais ganhos
a equiparação aos trabalhadores da Petrobras.
Mais que isso, o ACT 2012/2013 representa a consolidação dos esforços do Sintergia desde que a
empresa passou ao controle da Petrobras, deixando no ar a preocupação de demissão em massa da
categoria.
Vencida tal etapa, a luta passou a ser pela equiparação dos trabalhadores da BLS aos da Petrobras
em termos salariais e de benefícios, o que este ACT consolida.
Foi uma vitória conseguida através do diálogo permanente entre as direções do Sintergia e da
Petrobras, a partir da persistência do Sindicato na defesa dos direitos da categoria.
Estão de parabéns todos que participaram desta luta de forma direta e indireta, porque não há
vitória sem luta.
A direção do Sintergia aproveita a oportunidade para desejar a trabalhadores(as) da BLS um Feliz
Natal e um 2013 de conquistas.

Desconto Assistencial
A direção do Sintergia lembra aos(as) trabalhadores(as) da BLS que Sindicato só sobrevive se
for bancado pela categoria a quem representa.
Nesse sentido, o ACT estabelece em uma de suas cláusulas o Desconto Assistencial, que consiste em três parcelas iguais e consecutivas de 1% sobre o salário, a serem descontadas a partir do
mês subsequente à assinatura do ACT.
Representante de trabalhadores(as) de 29 empresas do setor de energia, o Sintergia necessita
ter uma estrutura que lhe permita lutar pelos direitos fundamentais e inalienáveis de homens e
mulheres que contribuem com sua capacidade e dedicação para o crescimento do País.
No mesmo ACT está previsto o direito de recusa ao Desconto Assistencial, que pode ser exercido através de carta do próprio punho que deve ser entregue na Secretaria Geral do Sindicato
(Avenida Marechal Floriano, 199/10° andar), nos dias 17 e 18 de dezembro de 2012, das 9h às 12h
e das 14h às 17h.
Mas temos certeza de que os(as) trabalhadores(as) darão uma prova do reconhecimento da luta
do Sintergia pelos seus direitos e contribuirão de forma voluntária para o fortalecimento da entidade.
A luta é de todos nós, e contribuir para o Sindicato é uma forma de participar desta luta.

