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Campanha Salarial de 2015
começa com pesquisa.

Venha participar!

2015

RIOLUZ

Dia 27 de janeiro de 2015, às 18 horas
No Auditório do Sintergia

Avenida Marechal Floriano, 199/10° andar

ASSEMBLEIA

A demora na negociação do Acordo 
Coletivo de Trabalho (ACT) do ano passado 
acendeu o alarme: a direção do Sintergia 
está  convocando a  categor ia  para 
Assembléia em que será avaliada para 
deliberação a pré-pauta que, uma vez apro-
vada, será transformada no instrumento 
que representa nossas expectativas. 

Antes da própria Assembléia, é funda-
mental que cada companheiro(a) prepare 
sua contr ibuição e a apresente na 
Assembléia, enriquecendo a pauta e garan-
tindo que ela represente a totalidade da 
categoria.

É a Assembléia que aprova a pauta de 
reivindicações, porque demonstra o inte-
resse de trabalhadores(as) em relação ao 
ACT e a sua capacidade de mobilização. 

O que não dá é se ausentar, passar a 
responsabilidade para quem comparece à 

Assembleia e surgem meses depois criti-
cando quem tem demonstrado interesse no 
futuro da categoria. 

As contribuições para a pauta podem ser 
e n v i a d a s  p o r  e - m a i l  p a r a :                       
sharonjviana@yahoo.com.br     ou           
seguranca@sintergia-rj.org.br e, nesse 
caso, seriam inseridas na pré-pauta a ser 
apresentada na Assembléia. 

Mas vale ressaltar que a pauta definitiva 
será aquela aprovada em Assembléia após 
discussão democrática em que cada um 
tem direito a voz e voto. 

Você pode fazer a diferença. 

Venha! 

Traga um(a) companheiro(a) de setor. 

Vamos trabalhar pela unidade de catego-
ria e lutar, juntos, por um ACT digno. 

A luta continua! 
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