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A direção do Sintergia está convocando traba-
lhadores(as) lighteanos para discutir em As-
sembléia os próximos passos da Campanha Sa-

larial de 2015, já que ao longo das seis rodadas de negoci-
ação não houve nenhuma proposta concreta por parte da
empresa em relação às cláusulas econômicas.

A categoria cobra da empresa que a mesma apresente
imediatamente o pacote completo das cláusulas econômi-
cas, o que viabilizaria a real possibilidade de consolidar o
fechamento do ACT até o final de maio, evitando desta
forma o desgaste e o estresse de todos, principalmente no
que tange à garantia da data-base, bem como a
retroatividade caso as negociações se estendam além des-
te mês.

A expectativa da categoria é de que a empresa apre-
sente a reposição plena da inflação do período referente
ao IPCA de 8,23% + aumento real + abono + PLR com
base nos 2% do EBTIDA + correção da gratificação de
férias (congelada há anos) + provisionamento orçamentá-
rio para aplicação no família de cargos + garantia do car-
tão natalino + fim do banco de horas negativas para os
profissionais que têm jornada de 44 horas semanais + cor-
reção do tíquete refeição/alimentação com base no mer-
cado, entre outras questões que também estão contidas
no elenco de expectativas da categoria.

LIGHT

Há um indicativo por parte da empresa de que na reu-
nião de hoje à tarde (20 de maio) será apresentada propos-
ta para as cláusulas econômicas, razão pela qual estamos
convocando toda categoria para a  nossa Assembléia quan-
do, na oportunidade, a direção dos Sindicatos estarão re-
passando para a categoria as últimas informações sobre o
andamento das negociações e as perspectivas em relação
às cláusulas econômicas, que já poderão ser objeto de
deliberação.

Nesse sentido, a participação de companheiros(as) de
todos os setores é muito importante porque podem forne-
cer subsídios que serão utilizados pelo Sindicato durante
as negociações em defesa dos interesses da categoria.

A Campanha Salarial deste ano começou com pesqui-
sa em que trabalhadores(as) de todos os setores puderam
participar de forma democrática e todas as contribuições
recebidas foram contempladas em nossa pauta de
reividicações.

O panorama socioeconômico conturbado do momento
não pode influir de maneira nenhuma no nosso Acordo Co-
letivo de Trabalho (ACT) e a unidade e mobilização da
categoria é fator decisivo para que nossas expectativas
sejam contempladas.

Toda Assembléia é momento de decisão.
Venha! Traga um(a)  companheiro(a) de setor.

V i s i t e  n o s s o  s i t e :  w w w . s i n t e r g i a - r j . o r g . b r

Dia 27 de maio de 2015, às 18 horas
No auditório do Sindicato - Av. Marechal Floriano, 199/10° andar

ASSEMBLÉIA

+objetividade
Categoria quer apresentação

do pacote econômico



A organização é nossa arma.
O Sindicato é a nossa voz!

Passo a passo da negociação
Desde o in íc io  das negociações,  a  d i reção do Sinterg ia tem press ionado a

empresa para que esta apresente uma contraproposta para o conjunto de c láu-
sulas da pauta de re iv indicações,  agi l izando o processo para que a Campanha
Salar ia l  se ja encerrada a inda em maio.

Mas a empresa tem apresentado contrapropostas a conta-gotas e descreve-
mos abaixo o passo a passo da negociação:

Dia 16 de abri l
Foi  fe i ta  a passagem de pauta
Dia 28 de abri l
A representação s ind ica l  e  a empresa chegaram ao consenso sobre as se-

guinte cláusulas:
Abrangência;  ass is tênc ia soc ia l  e  ps ico lógica;  ass is tênc ia;  exame per iód ico

de saúde,  serv iços programados,  comi tê permanente de prevenção de ac iden-
tes;  corre io e let rônico;  atas das reuniões;  CIPAS; doenças prof iss ionais;  in for-
mações de cadastro;  programa de convênios;  e  compromisso.

Dia 4 de maio
Na terce i ra rodada de  negociação mais t rês c láusulas levaram ao consenso:
Acompanhamento do ACT;  acesso à in t ranet ;  e  l icença para casamento,  nas-

c imento e por  fa lec imento.
Dia 7 de maio
Sindicato e empresa chegaram ao consenso em seis  c láusulas:
Oportunidade de carreira; aposentados por inval idez; indenização por inval idez

ou morte em acidente do t rabalho;  s is tema de marcação de ponto e f requência;
prestadores de serv iço;  e  resc isão por  acordo recíproco.

Dia 12 de maio
Na quinta rodada de negociação foram consensadas:
Décimo terce i ro sa lár io ;  emprést imos d iscr ic ionár ios;  auxí l io  ac identados e

por tadores  de  doenças  p ro f i ss iona is ;  complementação  do  aux í l i o  doença ;
f lex ib i l ização de horár io e compensação de jornada;  e calendár io semestra l  de
compensação.

No total ,  chegou-se ao consenso em 28 cláusulas,  mas a mobi l ização da cate-
gor ia é fundamental  para que a empresa apresente proposta para todas as c lá-
usulas e agi l ize a negociação.

Dia 18 de maio
Consenso quanto ao Adic ional  de reabi l i tação para ac identados do t rabalho;

e adiantamento facul ta t ivo por  ocasião das fér ias.

Quanto às demais contrapropostas da empresa,  não houve consenso por par-
te dos s indicatos em v i r tude das mesmas necessi tarem de um aprofundamento
no debate a respei to  das mesmas.  Tais  como:  sa lár io  subst i tu ição,  famí l ia  de
cargos,  concessão e pagamento das fér ias,  horár io  atual  da L ight ,  ent re ou-
tras.


