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

Existem diversas maneiras de organizar os
trabalhadores e preparar a atuação por um Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT) digno.

Na Assembleia realizada no dia 30 de abril, no
auditório do Sintergia, foi deliberado que seria
enviado ofício à empresa comunicando que:

1)  Seriam feitas visitas aos setores para
esclarecer os pontos pendentes da pauta
de reivindicações;

2) Considerava prática antissindical a
recusa à continuidade das negociações;
e

3) Manifestava a vontade de contar nas
próximas rodadas de negociação com
representantes da RioLuz e da Codesp.

Como não houve resposta ao ofício, a direção
do Sintergia, juntamente com os representantes
sindicais, elaborou o seguinte calendário de
visitações, que acontecerão sempre às 7 horas,
às terças e/ou  quintas-feiras:

Dia 2 de junho

Marechal Hermes – 3ª GR e Dat. Gil 1.2

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

Construindo a luta!

2015

RIOLUZ

Dia 9 de junho

Benfica – GT e 1ª GR

Dia 11 de junho

Bonsucesso – 2ª GR e Dat. Gil.1

Dia 16 de junho

Campo Grande - 6ª GR

Dia 18 de junho

Santa Cruz - 7ª GR

Dia 25 de junho

Barra da Tijuca – 5ª GR

Dia 2 de julho

Parque do Flamengo – 4ª GR e sede

Uma vez ouvidos todos os setores, pode-se
afirmar que o próximo passo em defesa de um
ACT à altura das expectativas da categoria,
representará o entendimento do coletivo.

Vamos à luta!
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Ata da Assembléia  realizada no dia 30 de abril de 

2015, às 18h40min, no Auditório do Sindicato dos 

Trabalhadores nas Empresas de Energia do Rio de 

Janeiro e Região (Sintergia-RJ) 

 
Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às dezoito horas e quarenta 

minutos, no Auditório do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do Rio de 
Janeiro e Região, localizado na Avenida Marechal Floriano, 199/10° andar, reuniram-se os 
trabalhadores e as trabalhadoras  da Companhia Municipal de Energia e Iluminação 
(RioLuz), em Assembleia que tinha como objetivo principal  discutir eventuais 
encaminhamentos para agilizar a discussão do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
2015/2016, já que nas duas reuniões realizadas até aqui, os representantes da empresa não 
apresentaram contrapropostas à pauta de reivindicações da categoria, o que frustra a 
expectativa de trabalhadores(as).  Abrindo a Assembléia, o diretor de Saúde Ocupacional e 
Segurança no Trabalho do Sintergia, Jorge Viana, cumprimentou os presentes e convidou 
para fazerem parte da mesa o diretor de base Ribamar Donato, e os delegados sindicais 
Ricardo Monteiro e Anatólio. Aberta a Assembleia, Jorge Viana fez um breve histórico do 
que aconteceu nas rodadas de negociação realizadas nos dias 16 de março e 31 de março 
de 2015.  Como não houve avanços nestas reuniões, foi feita convocação através de boletim 
no dia 28 de abril para realização desta Assembléia no dia 30 de abril de 2015, quando, na 
oportunidade, foi discutido o rumo a tomar nesta Campanha Salarial. Em seguida, foi aberta 
a palavra para os presentes e inscreveram-se os companheiros José Carlos, Jaci, Anatólio, 
Ribamar, Ricardo e Alexandre. Após as intervenções, ficou deliberado que primeiro serão 
enviados ofícios para o prefeito Eduardo Paes, para o representante da Codesp e o 
presidente da RioLuz no sentido de provocar uma reunião em que se consiga negociar 
realmente o ACT. Em segundo lugar, caso não se obtenha êxito na primeira iniciativa, o 
Sintergia irá aos respectivos distritos da RioLuz para fazer assembléias setoriais para decidir 
junto com as base quais as ações que serão desenvolvidas caso as negociações continuem 
emperradas. Encerrando, o diretor de Saúde Ocupacional e Segurança no Trabalho do 
Sintergia, Jorge Viana, deu por encerrada a Assembléia, às 21 horas,  e eu Agrícola Ramos, 
Assessor de Comunicação do Sindicato, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e 
pelo diretor Jorge Viana. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2015. 
 

 

 

Jorge Viana 

Diretor de Saúde Ocupacional e Segurança no Trabalho 
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Assessor de Comunicação 
 


