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FESTA
Comemoração do
Dia dos Eletricitários
será no dia 21 de julho
A direção do SINTERN convida os
trabalhadores e aposentados para a
festa do Dia dos Eletricitários que
será realizada no Sábado, dia 21 de
julho de 2018 nas dependências do
Clube COSERN. O evento será
realizado das 12h às 16h com música
ao vivo, feijoada e sorteio de brindes.
As senhas estão sendo distribuídas
na sede do Sindicato até Quinta- feira,
dia 19 de julho. Cada associado ou
aposentado terá direito a levar um
acompanhante e ﬁlhos menores de 18
anos.
Não serão distribuídas senhas na
portaria do Clube no dia da festa. É
importante que quando virem
receber a senha tragam os nomes
dos acompanhantes, pois os
mesmos serão identiﬁcados para
ter acesso ao local do evento.
Participe! Venha fazer parte da
confraternização da família
eletricitária.
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Pesquisa sindical realizada com sucesso
Os trabalhadores estão de parabéns pela
participação na pesquisa do SINTERN para a
elaboração da pré-pauta do Acordo Coletivo de
Trabalho 2018/2019. As contribuições serão
importantes para nortear a luta pelos avanços
direitos e conquistas nesta Campanha Salarial.
Foram preenchidos 450 fomulários que estão
sendo tabulados para avaliação da diretoria do
SINTERN. Sem dúvidas os cosernianos estão
mobilizados e conscientes de seu papel na defesa
das reivindicações a serem negociadas com a
COSERN
O clima de terror imposto pela Iberdrola não
foi capaz de inibir a participação dos trabalhadores
na pesquisa. As demissões e os casos de assédio
moral denunciados serviram de ingredientes para
estimular os trabalhadores para a luta.
A pesquisa de avaliação para a campanha
salarial visa incentivar a conscientização e
participação das trabalhadoras e trabalhadores que,
debatendo e deliberando em assembleias,
subsidiarão a Pauta de Negociação 2018/2019 e
nortearão as negociações do próximo Acordo

Expediente

Coletivo de Trabalho – ACT.
É importante que cada trabalhador
compareça as assembleias de aprovação da pauta,
que em breve serão convocadas pelo SINTERN,
para defender as cláusulas que entenda que deva
constar na pauta de reivindicações.
Não deixe que os outros decidam por você!
Lembre-se que a pesquisa apenas norteia a
elaboração da pauta e que sua aprovação depende
da presença de cada um nas assembleias.
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É importante que cada
trabalhador compareça as
assembleias de aprovação da
pauta, que em breve serão
convocadas pelo SINTERN, para
defender as cláusulas que
entenda que deva constar na
pauta de reivindicações.
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