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Voto consciente para Represente dos Trabalhadores
no Conselho de Administração da COSERN
Será realizado na próxima
quinta-feira, dia 22/03, eleição para o
Conselho de Administração da
COSERN. Trata-se de um momento
importante na luta para a categoria que
precisa eleger um candidato que tenha Titular
capacidade e experiência para representar os trabalhadores e seus interesses junto a esta instância consultiva e
deliberativa da Empresa. Uma chapa foi
inscrita para cumprir esta importante
missão: Pedro Damásio e Liane Chacon.
Trata-se de companheiros qualificados
para a função, de capacidade de luta
testada e aprovada pelos cosernianos e
acima de tudo, tem total apoio da direção
do SINTERN.
O processo eleitoral com chapa
única tem desafios e responsabilidades ainda maiores
que aqueles em que estão com mais candidatos envolvidos. Os trabalhadores com direito a voto devem comparecer de forma consciente nas urnas para demonstrar

PEDRO
DAMÁSIO

LIANE
CHACON
Suplente

que a categoria está unida e mobilizada para apoiar seu
representante no Conselho de Administração da
COSERN.
Vamos às urnas e a vitória da coletividade!

SINTERN transfere ações da COSERN para os trabalhadores

Assembleia de Natal que aprovou a distribuição das ações pelo SINTERN.

A direção do SINTERN distribuiu 149 ações da
COSERN para os sócios do Sindicato que são empregados desta Empresa. A medida visa assegurar a
participação dos cosernianos no processo de escolha

do Representante dos Empregados no
Conselheiro de Administração da COSERN.
Como vários trabalhadores se aposentaram ou foram desligados da Empresa
se faz necessário a recomposição dos
cosernianos com direito de participar do
pleito eleitoral. O trabalhador que se filiou até
30 de novembro de 2017 recebeu uma ação
doada pelo SINTERN assegurando ao
trabalhador o direito de participar do processo de escolha do Representante dos
Empregados no Conselho de Administração
da COSERN. Trata-se de uma decisão
tomada pelos cosernianos em assembleia
realizada no período de 08 a 16/11 em todo o
Estado.
A relação dos trabalhadores que receberam
as ações encontra-se no site www.sintern.com.br e nas
páginas 2 e 3 desta edição.
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Grande participação das mulheres
nas homenagens ao 8 de março
As eletricitárias receberam homenagens no café da
amanhã alusivo ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher.
Trata-se de um reconhecimento ao lugar de destaque da
contribuição da luta feminina para a categoria. Parabéns
mulheres vocês são demais.
As cosernianas que ainda não pegaram suas
lembranças podem fazê-lo com a diretora Andréia Freitas na
sede do SINTERN. O Sindicato aproveita a oportunidade
para conclamar as mulheres a se engajarem na luta sindical.

AQUI QUEM
MANDA SOU EU
Você conhece?
Alguém com estas
características? Em
casa é um cordeiro
e na Empresa é um
leão que ataca os
trabalhadores.
Vamos denunciar
essa espécie de
Gerente/Cantor!

A língua é o chicote do corpo
A COSERN
ainda não deu
resposta ao
S I N T E R N que
medidas vão
adotar contra as
gestoras do
c h i c o t e . A
Gestora e a
Superintendente denunciadas na edição n.o 186 de
fevereiro de 2018 do Jornal A Luz, uma na COELBA e a
outra na sede da NEOENERGIA, comandam as chibatadas nos trabalhadores a distância. O Sindicato vai continuar a cobrar tratamento ético e humano até que estas
atitudes reprováveis sejam eliminadas e caso contrário
denunciará e tomará as medidas legais cabíveis.
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Trabalhadores aderem a Contribuição Sindical
Os eletricitários concordaram com a Contribuição
Sindical. A decisão foi tomada em assembleias realizadas de
19/02 a 06/03 de 2018 em todo o Estado. Para os trabalhadores agora mais do que nunca é necessário fortalecer o
SINTERN. Isso não se faz apenas com a presença dos
trabalhadores nas mobilizações convocadas pelo Sindicato.
Também é necessário a manutenção das conduções
financeiras para que a Entidade Sindical possa fazer frente
aos novos desafios impostos pela terceirização irrestrita e o
desmonte dos direitos e conquistas ocasionadas pela
famigerada Reforma Trabalhista.
O SINTERN é um dos Sindicatos atuantes do Rio
Grande do Norte. A Entidade sindical atua em várias frentes de
luta nas negociações coletivas com a COSERN e suas
prestadoras de serviço, bem como com as empresas geradoras, eólicas, entre outras. Nos tribunais defende os direitos dos
trabalhadores em uma infinidade de ações que vão do plano de
saúde, Plano de Carreira e os Dissídios Coletivos.
Nas assembleias e nas demais mobilizações
defende a manutenção e ampliação dos direitos e conquistas. É assim que através do Sindicato os trabalhadores têm
alcançado vitórias que dignificam suas condições de trabalho
e salário bem como une e confraterniza a categoria em
eventos sociais como a Festa do Dia do Trabalhador, Dia do
Eletricitário e do Dia Internacional da Mulher.
Conhecedores da importância do SINTERN em sua
vida laboral, os trabalhadores deliberaram pela contribuição
sindical parcelada em três vezes a ser descontada nos
meses de março, abril e maio de 2018. Parabéns aos
trabalhadores! É com o Sindicato forte que a categoria se
unifica e se valoriza!

Casal 20 menos 10
Entre os inúmeros exemplos
de espírito coletivo que se
somam aos trabalhadores
pela Contribuição Sindical
existem uma minoria que
parece não entender que a
responsabilidade da luta é
coletiva. É o caso de um casal
de cosernianos em que
apenas um contribuiu e o outro não. A alegação é que
apenas um contribuindo valeria pelos dois.
Indagamos: será que o Sindicato na negociação do
Acordo Coletivo pode negociar apenas um valealimentação para cada casal de trabalhadores da
Empresa? Meditem!

SINTERN valoriza a formação sindical
dos trabalhadores
O SINTERN tem valorizado a formação
sindical dos diretores da Entidade e agora está
disponibilizando cursos para os trabalhadores da
base. Portanto, quem desejar participar dos cursos de
formação favor se inscrevam no e-mail sintern845@gmail.com que na época oportuna serão
contatados.

Negociação dos contratos do Plano de Saúde
Em janeiro, iniciamos a negociação dos contratos
relacionados ao plano de saúde administrados pela Fasern. Todo o
processo foi conduzido com muita transparência e comprometimento pela Cosern, Fasern e Sintern.
Como prática dos anos anteriores, encaminhamos cartas
convidando o Bradesco Saúde, a Amil, a Hapvida, a SulAmerica e a
Unimed Federação a apresentarem
propostas para prestação dos
serviços médicos/ hospitalares.
Entretanto, as operadoras não
ofereceram propostas.
Com a Unimed Natal, a
negociação teve início em fevereiro.
Em sua primeira proposta para reajuste
do contrato a operadora solicitou um
reajuste global de 30,80% em todos os
contratos. Em seguida, foi proposto
percentuais separados para cada
contrato. Entretanto, as coparticipações para o Contrato Cosern (3870) e PADE (8000) seriam
de R$ 20,00 consultas eletivas e R$ 35,00 urgência e emergência.
Além de novas cobranças referente a internações e exames
especiais, que poderiam chegar a R$ 200,00, no caso de internação
para acomodação apartamento. As propostas foram prontamente
estudadas e discutidas pelo grupo de trabalho formado pela Cosern,
Fasern e Sintern.
Após rodadas de negociações temos a satisfação em
informar sobre o excelente resultado obtido. Alcançamos expressi-

va redução no percentual inicialmente solicitado pela Unimed
Natal, acordando-se um índice final de 14,00% para todos os
contratos negociáveis. No caso do contrato da Cosern e PADE
conseguimos que as co-participações ficassem nos valores de
R$ 17,00 para consulta e R$ 23,00 para urgência e emergência,
sem co-participações para internações e exames especiais.
Os contratos 3446 e 3439
referentes aos Agregados dos
Assistidos da Fasern e Agregados
dos Ex-empregados, respectivamente, são regidos pela Resolução
Normativa ANS nº 309, que trata
sobre contratos que possuem
menos de 30 vidas. Desta forma,
estes contratos não podem ser
negociados, sendo aplicado aos
mesmos o índice autorizado pela
ANS (Agência Nacional de Saúde
Suplementar) de 21,79%.
O reajuste passará a ser cobrado a partir da mensalidade do mês de abril, para aqueles que pagam através de boleto.
Para aqueles que o desconto é realizado através do contracheque, o desconto será realizado a partir do mês de março.
Além de buscarmos um percentual de reajuste mais
acessível para você, também conquistamos a possibilidade da
mudança de acomodação de enfermaria para apartamento
sem carências. Sendo assim, as solicitações poderão ser
realizadas na Fasern até 5 de maio de 2018

