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LIGHT

Hora de decisão!
O ritmo da Campanha Salarial depende da participação da categoria nas Assembleias e atos
convocados pela direção do Sindicato.
Hoje teremos mais uma rodada de negociação
e a direção do Sindicato entende que a realização de uma nova Assembleia à noite pode deliberar pelo fechamento do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) ou pela aceleração de atos setoriais para
unificar a categoria, dependendo da contraproposta da Light.
Desde o início da Campanha, a direção do Sindicato defendeu uma negociação rápida e objetiva que desse tranquilidade para que trabalhadores(as) pudessem desenvolver suas funções
sem estresse e desgaste.
Na rodada de negociação de ontem, a empresa
avançou em algumas cláusulas como na do reajuste salarial propôs 7%, sem teto. Na do tíquete
refeição propôs R$ 25,70 (garantindo cartela de
22 tíquetes a serem pagos também nas férias, licença maternidade e acidentes de trabalho), na
do Cartão natalino chegou a R$ 150,00, entre outras e, principalmente, se comprometeu a apresentar na rodada de negociação de hoje uma nova
contraproposta que atenda à expectativa da categoria como um todo.
Considerando a posição do Sindicato que reiterou que a proposta apresentada pela empresa é

insuficiente para que a mesma seja remetida para
a Assembleia deliberar sobre sua aprovação. A direção do Sindicato reafirmou a necessidade de
reposição plena da inflação (8,17%), aumento real,
abono e PLR entre outros.
Diante desse quadro, a direção do Sindicato decidiu junto com a categoria presente na
Assembleia de ontem, realizar uma nova
Assembleia hoje, tendo em vista que a data-base
da categoria é 1° de maio e que quanto mais se
estende a Campanha Salarial, mais intranquilidade
existe entre trabalhadores(as), que tiveram seus
salários corroídos pela inflação nos últimos meses
e têm que honrar com pagamento de itens essenciais para sua sobrevivência que tiveram aumento
acima da inflação como alimentação e energia.
Nesse sentido, cada Assembleia é deliberativa
e pode definir os rumos da Campanha Salarial.
A direção do Sindicato e a Comissão tirada em
Assembleia têm feito a sua parte à mesa de negociação, defendendo cada cláusula constante da
nossa pauta de reivindicações como prioritária,
mas quando a categoria comparece em massa à
Assembleia dá um recado à empresa de que o
que acontece nas reuniões é reflexo do que pensam trabalhadores(as).
A hora é de unidade e mobilização.
Todos à Assembleia!

ASSEMBLEIA
Hoje, 11 de junho de 2015, às 18 horas
No Auditório do Sintergia
Avenida Marechal Floriano, 199/10° andar
Visite nosso site: www.sintergia-rj.org.br

Se a negociação tá lenta

É hora de mobilização
Todos à Assembleia!

