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Light

Negociações continuam!
Em resposta a ofício enviado pela direção
do Sintergia (vide verso), empresa reabre
negociações e Sindicato quer fechar
um ACT que atenda à expectativa da categoria
Estatuto da entidade é para ser respeitado e
cumprido por todos(as).
Estamos amparados pelo artigo 105 do nosso
Estatuto que diz:
Art. 105: Na hipótese de anulação ou
suspensão da eleição, administrativa ou
judicialmente, o mandato da diretoria eleita
em
pleito
anterior
válido,
será
automaticamente prorrogado até a
investidura dos eleitos em novo pleito.
As negociações foram reabertas com os
Sindicatos (Sintergia e Senge) reafirmando seu
posicionamento por um Acordo Coletivo de Trabalho
(ACT) com negociação objetiva.
Na rodada de negociação realizada ontem (22 de
maio), os Sindicatos fizeram proposta para que seja
estabelecido um calendário diário de negociações,

com a garantia da nossa data-base e o
fechamento de um ACT que atenda à expectativa
da categoria.
Nossas bandeiras de luta continuam sendo
aquelas aprovadas na Assembleia de abertura da
Campanha:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Rapidez e objetividade na negociação
Reposição integral da inflação
Ganho real
Tíquetes de acordo com o mercado
Auxílio creche para todos(as)
Abono
PLR
Redução da jornada de trabalho para os novos

Agora é hora de unidade e mobilização.
Vamos para a Assembleia decidir os próximos
passos da nossa Campanha!

ASSEMBLEIA
Dia 28 de maio de 2014, às 18 horas
No Auditório do Sintergia
Avenida Marechal Floriano, 199/10° andar

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

SINTERGIA-RJ
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS
DE ENERGIA DO RIO DE JANEIRO E REGIÃO

Filiada a CUT/FNU

Rio de Janeiro, 19 de maio de 2014.
OFÍCIO SINTERGIA Nº 126/2014
Ilma Sra
ANDREIA JUNQUEIRA
MD. Diretora de Gente
LIGHT – Serviços de Eletricidade S/A
Assunto: Retomada das Negociações já.
Prezada Senhora,
Solicitamos a retomada imediata das negociações do ACT de 2013/214, entre essa
Empresa e os Sindicatos signatários (Sintergia e Senge).
Informamos que o Sintergia encontra-se, no momento negociando com outras
empresas que têm a mesma data base, sem nenhum prejuízo às relações Institucionais.
A negociação com a Light não pode se manter paralisada; e assim, reiteramos
mais uma vez, que a direção do Sintergia e os trabalhadores(as) da LIGHT não abrem
mão da sua data base (1º de Maio).
Ratificamos que o Sindicato e sua Comissão eleita na Assembléia realizada em
10/04/2014 (conforme Oficio Sintergia nº 109 datado de 17/04/2014 já enviado a
empresa), é o legítimo e único agente desta negociação.
Conforme o Artigo 105 do Estatuto Social da nossa Entidade, abaixo reproduzido,
independentemente de todas e quaisquer dúvidas ou discussões de caráter Judicial, a
atual Direção do Sintergia-RJ é a representação legal da Categoria:
“ART. 105 - Na hipótese de anulação ou suspensão da eleição, administrativa ou
judicialmente, o mandato da Diretoria eleita em pleito anterior válido, será
automaticamente prorrogado até a investidura dos eleitos em novo pleito.”.
Assim aguardamos que a empresa retome imediatamente a Mesa de
Negociação, agendando o mais breve possível a 5ª Rodada de Negociação.

Sendo o que se apresenta para o momento, renovamos nossos protestos de
consideração.
Atenciosamente,

JORGE LUIZ VIEIRA DA SILVA
Presidente

C/C MARCOS GUIMARÃES FERREIRA
Gerencia de Serviços de RH e Relações Sindicais
ANA SILVIA MATTE
Consultora

Endereço:Av. Marechal Floriano, 199 – 10º e 16° – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20.080-005
Tel: 2233-6169 – Fax: 2233+5805 - www.sintergia-rj.org.br. CNPJ: 04.121.168/0001-06

