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Unidade na luta

FECHOU!

Em Assembléia realizada no Auditório
do Sintergia, trabalhadores(as) da Steag
discutiram e analisaram a contraproposta
formulada após intensas negociações
entre o Sindicato, a Comissão de
Trabalhadores e a empresa, deliberando
pela aprovação do Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT) 2012/2014.
A direção do Sintergia aproveita a
oportunidade para parabenizar todos(as)
que
participaram
direta
e/ou
indiretamente da Campanha dando

informes, participando da Assembléia e
discutindo todos os pontos negociados
para que chegássemos a um ACT que
atende a expectativa do conjunto da
categoria.
Cada ACT fechado tem o exato
tamanho da mobilização dos(as)
trabalhadores(as) e devemos manter
nossa capacidade de mobilização e
unidade sempre que necessário.
Agora, é hora de usufruir dos
resultados obtidos.

É hora de contribuir
Uma das cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) trata do Desconto Assistencial,
uma forma de garantir a manutenção da estrutura sindical, permitindo que ele mantenha
suas Assessorias Jurídica, Econômica e de Comunicação, entre outras despesas.
Esse é ainda o momento em que a categoria decide o tamanho de sua representação sindical, porque o Sindicato tem o exato tamanho definido pela categoria através de suas contribuições.
Quem quiser se opor ao Desconto Assistencial deve fazê-lo em carta de próprio punho,
que deve ser entregue pessoalmente na Secretaria Geral do Sindicato (Avenida Marechal
Floriano, 199/16° andar) nos dias 17 e 18 de janeiro, das 8 horas às 12 horas, pela manhã, e
das 14 horas às 17 horas, na parte da tarde.
Mas certamente você compreende a importância da representação sindical e vai optar por
reforçar as finanças do Sindicato, garantindo dessa forma a continuidade do processo de
negociação dos assuntos de seu interesse sempre com qualificação e comprometimento.

