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Assembléia vai definir
pauta para o ACT 2013
A  primeira Assembléia de 2013 é tam-

bém a mais importante, porque define
a pauta de reivindicações que servirá
de base para discussão do Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT) 2012/2013

dos(as) trabalhadores(as) da CET-Rio e, portanto,
deve contemplar as expectativas de todos os seg-
mentos da empresa, garantindo tanto a unidade da
categoria como eventuais mobilizações que se fa-
çam necessárias ao longo da Campanha Salarial.

Nesse sentido, é fundamental a participação
de cada companheiro(a) e do conjunto da catego-
ria, buscando assegurar que todos os segmentos
da empresa tenham suas expectativas atendidas
na pauta aprovada, propiciando uma discussão qua-
lificada à mesa de negociação durante toda a Cam-
panha Salarial.

Quem comparece às Assembléias e dá sua
parcela de contribuição tem todo o direito de ver
suas reivindicações atendidas.

Já quem não comparece, delega aos partici-
pantes o direito de decidir em seu lugar.

Quem não comparece à Assembléia de apro-
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vação da pauta de reivindicações (o instrumento
legal que serve de base para negociação do ACT)
tem que ter a compreensão de respeitar a decisão
daqueles que compareceram.

Venha, traga um(a) companheiro(a) de setor
e faça valer seus direitos.

A aprovação de uma pauta que atenda à ex-
pectativa do conjunto da categoria é responsabili-
dade de todos(as).

No ano passado, o  ACT trouxe ganhos,
sendo o principal a implantação do Plano de Car-
gos, Carreiras e Salários (PCCS), isso graças
à mobilização  da Comissão de funcionários,  do
Sindicato e dos trabalhadores. Este ano, vamos
discutir a implantação das avaliações do PCCS
com a consequente ascensão vertical.

Outro ponto de pauta é a concessão da cre-
che  também para  filhos dos funcionários ho-
mens, benefício concedido pela RioLuz no ACT
de 2012.

 O ACT de 2013 vai refletir exatamente o
tamanho da part ic ipação de cada
companheiro(a) em toda a Campanha Salarial.


