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Light

É hora de decisão!
Dois acontecimentos importantes estão
agendados para hoje. Mais uma rodada
de negociação entre a direção do
Sintergia e a Light pela manhã e
Assembleia,
à
noite,
em
que
trabalhadores(as) vão deliberar sobre a
aceitação ou rejeição da contraproposta
patronal.
Na rodada de negociação realizada no
dia 29 de julho, a direção do Sindicato
reivindicou junto à empresa especial
atenção com os profissionais eletricistas
e agentes de relacionamento comercial,
argumentando que deve acontecer um
enquadramento salarial até o mês
subsequente à assinatura do ACT.
Na mesma reunião a empresa apresentou
a seguinte contraproposta:
Abono - R$ 1.500,00 (já pago)
Reajuste – 6,28% a partir de 1° de julho
Tíquete Refeição/Alimentação – R$
23,90 com desconto de R$ 5,50
Auxílio Creche – R$ 675,00

Cesta natalina com 25 itens
PLR – R$ 16.500.000,00
Essa contraproposta foi avaliada pela Comissão
de Negociação como um avanço. No entanto a
direção do sindicato reafirmou à mesa que a
mesma ainda é insuficiente para atender às
expectativas da categoria e nesse sentido esperase que a empresa apresente uma contraproposta
que nos leve de fato a um desfecho para o ACT.
Nesse sentido, cabe destacar que a
participação na Assembleia é fundamental
para garantir que a tomada de decisão vai
refletir os anseios da categoria como um todo.
To d a c a t e g o r i a s a b e q u e a s a ç õ e s
judiciais impetradas por inconseqüentes
retardaram e dificultaram a negociação do
nosso Acordo Coletivo de Trabalho (ACT)
e a direção do Sintergia tem cobrado à
empresa agilidade no processo negocial,
ao mesmo tempo em que se atinja índices
capazes de serem analisados e
deliberados em Assembleia.
É hora de decisão!

ASSEMBLEIA
Hoje (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

TODOS À
ASSEMBLEIA

25 de julho: Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha

