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Light

É hora de participar!
A direção do Sintergia está convocando
trabalhadores(as) da Light para Assembleia em que serão
dadas informações sobre o andamento das rodadas de
negociação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2013/
2014 e serão discutidas as propostas apresentadas pela
empresa.
O momento é de retomada da Campanha Salarial —
interrompida por motivos amplamente divulgados — e
resgatar a unidade e capacidade de mobilização da
categoria, porque só assim conseguiremos chegar a um
ACT que atenda as nossas expectativas rápida e
objetivamente.
Nesse sentido, é fundamental que trabalhadores(as) não
se deixem levar por informações desencontradas e
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compareçam à Assembleia, que é o instrumento legal e
necessário para que sejam discutidas e deliberadas as
questões que envolvem a Campanha Salarial e tomadas as
deliberações que nos fortaleçam na luta por um ACT digno.
É hora de unidade!
Juntos, vamos chegar a um ACT que faça justiça à história
da categoria lighteana.
A direção do Sindicato já conseguiu para toda categoria
abono de R$ 1.500,00.
Nas rodadas de negociação dos dias 24 e 25 de julho, as
propostas apresentadas pela empresa ainda são insuficientes
para atender às expectativas da categoria.
Nesse sentido, a direção do Sintergia reafirmou nossas
bandeiras de luta:

Rapidez e objetividade na negociação
Reposição integral da inflação
Ganho real
Tíquetes de acordo com o mercado
PLR
Manutenção da data-base

Novas rodadas de negociações estão marcadas para as próximas terça e quarta-feira.

ASSEMBLEIA
Dia 30 de julho de 2014, às 18 horas
No Auditório do Sintergia
Avenida Marechal Floriano, 199/10° andar
Visite nosso site: www.sintergia-rj.org.br

Dia 30 de julho de 2014
às 18 horas,
Tem Assembleia
no Auditório do
Sintergia

Vamos participar!

