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BOLETIM OFICIAL DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ENERGIA DO RIO DE JANEIRO E REGIÃO

O Sintergia é um Sindicato com uma história de lu-
tas e conquistas com 81 anos de existência. Foi o pri-
meiro a conquistar o décimo terceiro salário e a ex-
tensão da licença maternidade de 90 dias, por exem-
plo.

Ao aceitar a representação dos(as)
trabalhadores(as) da Adkl, a direção do Sintergia, quer
apresentar o passo a passo de uma negociação coleti-
va porque se trata da primeira Campanha Salarial da
categoria.

A exemplo do que faz em todas as 29 empresas em
que representa trabalhadores(as), o Sindicato está con-
vocando a categoria  para Assembléia que tem como
principal objetivo a aprovação da pauta de reivindica-
ções que servirá de base para discussão do Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT) 2013/2014.

Este é o primeiro passo da Campanha Salarial.
Uma vez aprovada, a pauta passa a ser o instrumento

Visite nosso site: www.sintergia-rj.org.br

Discussão e aprovação da pauta é o
primeiro passo da Campanha Salarial

ASSEMBLÉIA

Adkl 2013

de negociação entre a direção do Sintergia e a Comis-
são dos trabalhadores com a empresa.

Neste sentido, cabe ressaltar que a responsabilida-
de pela aprovação de uma pauta de reivindicações que
reflita a expectativa da categoria como um todo é de
todos, Sindicato e trabalhadores(as).

A eleição de membros da Comissão de Negociação
nesta mesma Assembléia é fundamental., tanto para
a construção da pauta como para o processo negocial.

O Sindicato fez a sua parte ao preparar uma pré-
pauta que leva em conta não só a situação da empre-
sa, mas também a conjuntura econômica do País.

Mas a participação de cada um é fundamental para
que sejam feitos adendos, supressões e eventuais mo-
dificações para que o resultado contemple realmente
a categoria como um todo.

Bem-vindos à família sintergiana.
Todos à Assembléia!

Dia 9 de outubro de 2013, às 10 horas
No Auditório da empresa

Sua presença é fundamental!!!


