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RioLuz 2013

Aprovação da pauta

inicia Campanha 2013

A

direção do Sintergia está convocando
Assembléia em que será discutida a
pré-pauta preparada em conjunto pelos representantes sindicais e o Sindicato e que após discussão, adendos,
supressões e contribuições em geral da categoria
se transformará no instrumento de negociação do
Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2012/2013
dos(as) trabalhadores(as) da RioLuz.
Nesse sentido, é fundamental a participação
de cada companheiro(a) e do conjunto da categoria, buscando assegurar que todos os segmentos
da empresa tenham suas expectativas atendidas na
pauta aprovada, propiciando uma discussão qualificada à mesa de negociação durante toda a Campanha 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 participantes o direito de decidir em seu lugar.
Quem não comparece à Assembléia de aprovação 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 expectativa do conjunto da categoria é responsabilidade de todos(as)

Assembléia

Dia 29 de janeiro de 2013, às 18 horas
No Auditório do Sintergia
Avenida Marechal Floriano, 199/10° andar

A

té o fechamento deste boletim, a direção da RioLuz não havia respondido aos
ofícios do Sintergia no sentido de marcação de reunião de acompanhamento do
ACT, descumprindo cláusula constante do mesmo e forçando (caso insista no
descumprimento) ao acionamento da Delegacia Regional do Trabalho (DRT). Esperamos
que prevaleça o bom-senso e que a RioLuz cumpra e respeite o ACT assinado e em vigor.

