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Aprovado e consolidado o Acordo Coletivo de Tra-
balho (ACT), a direção do Sintergia aproveita a
oportunidade para parabenizar a todos(as) que
participaram de forma direta ou indireta da Cam-
panha Salarial, desejando que em 2013 seja
mantida a unidade em torno do Sindicato.

A atividade sindical só existe porque a relação
empresa-trabalhador é marcada pela busca de lu-
cros por um lado e de segurança e estabilidade por
outro, além de sofrer influências como as políticas
governamentais para determinado setor e suas
consequências em caráter imediato e futuro.

Mas é fundamental que a classe trabalhadora te-
nha consciência do papel que desempenha na so-
ciedade e reivindique seus direitos de forma orga-
nizada através de sua entidade sindical.

É hora de contribuir
Uma das cláusulas do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) trata do Desconto Assistencial (em

parcela única de R$ 10,00, na verdade um valor simbólico), uma forma de garantir a manutenção
da estrutura sindical, permitindo que ele mantenha suas Assessorias Jurídica, Econômica e de
Comunicação, entre outras despesas.

Esse é ainda o momento em que a categoria decide o tamanho de sua representação sindical,
porque o Sindicato tem o exato tamanho definido pela categoria através de suas contribuições.

Quem quiser se opor ao Desconto Assistencial deve fazê-lo em carta de próprio punho, que
deve ser entregue pessoalmente na Secretaria Geral do Sindicato (Avenida Marechal Floriano,
199/16° andar) nos dias 21 e 22 de janeiro, das 8 horas às 12 horas, pela manhã, e das 14 horas
às 17 horas, na parte da tarde.

Mas certamente você compreende a importância da representação sindical e vai optar por
reforçar as finanças do Sindicato, garantindo dessa forma a continuidade do processo de nego-
ciação dos assuntos de seu interesse sempre com qualificação e comprometimento.

Esperamos que 2013 consolide o relacionamen-
to entre os(as) trabalhadores(as) da Selva Energia
e o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de
Energia do Rio de Janeiro e Região (Sintergia),
que tem um histórico de 81 anos de luta (que serão
completados em 1° de maio deste ano).

A história do Sintergia se confunde com a própria
história do Rio de Janeiro e do País.

Foi o Sintergia, por exemplo,  pioneiro na con-
quista do décimo-terceiro salário e na ampliação
da licença maternidade.

Mas nada se conquistou sem a participação de
trabalhadores(as) que acreditaram que a organiza-
ção e unidade são capazes de mudar o futuro.

Que 2013 consolide nossas esperanças.
Porque a luta continua!


