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2 de maio 2016Light

É mobilizar
para avançar!

A pauta de reivindicações foi entre-
gue à empresa no
dia 18 de março,
mas até agora foram
realizadas somente
três reuniões e o an-
damento das nego-
ciações tem sido
lento, demonstrando
que só com a
mobilização da cate-
goria conseguiremos que a data base da
categoria (1° de maio) seja respeitada.

Nesse sentido, a direção do Sintergia

está convocando Assembleia para a pró-
xima quinta-feira (dia
5 de maio), onde tra-
balhadores (as) vão
decidir os próximos
passos da Campa-
nha Salarial, com o
indicativo da direção
do Sintergia de mo-
bilizações setoriais,
onde serão dados

informes sobre o andamento das negoci-
ações e promovidas ações em defesa de
nossos salários e benefícios.

♦♦♦♦♦ Reposição plena da inflação
♦♦♦♦♦ Aumento real
♦♦♦♦♦ Abono
♦♦♦♦♦ PLR
♦♦♦♦♦ Manutenção de pessoal
♦♦♦♦♦ Tíquete refeição/alimentação

Dia 5 de maio de 2016, às 18 horas
No Auditório do Sintergia

Avenida Marechal Floriano, 199/10° andar

ASSEMBLEIA

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



E vamos à luta
5 DE MAIO

Fundado em 1° de maio de 1932, o Sintergia comemora 84 anos de uma existência voltada
para a defesa da categoria eletricitária.

Representante de trabalhadores (as) de mais de 30 empresas do setor de energia, o Sintergia
completa 84 anos num cenário hostil para a classe trabalhadora, onde conquistas históricas
estão sob ameaça do ataque neoliberal comandado pelas organizações globo, o empresariado
incompetente brasileiro e partidos de direita.

A luta agora é pela manutenção de causas históricas e o Sintergia está presente, juntamente
com a Central Única dos Trabalhadores (CUT), na frente que vigia parlamentares, em Brasília,
para que não sejam cometidos crimes contra a organização no trabalho e retirados benefícios
que foram fruto de muita luta e até custaram vidas de líderes sindicais.

Viva o Sintergia!

Sindicato de ponta na luta pelos direitos da classe trabalhadora.

Sintergia: 84 anos de luta!


