
Todo esforço e argumentações da direção do
Sindicato e da comissão de negociação não têm
sido suficientes para sensibilizar a direção da
Light, que insiste no discurso de que a empresa
está em crise para justificar uma contraproposta
que agride direitos adquiridos e joga na conta dos
(as) trabalhadores (as)
problemas de gestão.
Muito pelo contrário, só
os trabalhadores (as)
podem tirar a empresa
da situação atual como
já demonstraram em di-
versas situações.

Pelo clima que cerca
as negociações até
aqui, fica claro que um
Acordo Coletivo de Tra-
balho (ACT) digno não
virá naturalmente e vai
depender de muita luta da categoria.

Não aceitamos a divisão do índice de reposi-
ção que atualiza os salários.

As direções do Sintergia e do Senge vão bus-
car todos os canais possíveis para garantir um
ACT que garanta as conquistas históricas da ca-
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É hora de ação!
Sintergia não aceita o terror da empresa, rebaixamento

de salários e desrespeito à data-base

♦♦♦♦♦ Reposição integral (não
aceitamos parcelamento)

♦♦♦♦♦ Respeito à data-base
♦♦♦♦♦ Abono
♦♦♦♦♦ Tíquetes nas férias
♦♦♦♦♦ PLR

Nossas bandeiras

tegoria.
A última Assembleia deliberou pela realização

de atos setoriais, que serão realizados em dias
ainda não determinados para não inviabilizar a
surpresa.

Na próxima Assembleia, a direção do
Sintergia vai propor que
entremos  em assem-
bleia permanente e seja
decretado o estado de
greve, cumprindo a lei
de greve que garante a
mobilização de traba-
lhadores (as).

A contraproposta da
empresa é imoral e
agride os direitos míni-
mos da categoria.

Cada trabalhador (a)
da Light tem que ter

consciência de que ou se mobiliza e participa ati-
vamente das assembleia e mobilizações, ou es-
taremos sujeitos ao pior ACT dos últimos 15 anos.

A hora é de unidade e mobilização.
Juntos, somos fortes!
A luta continua!

Dia 31 de maio de 2016, às 18 horas
No Auditório do Colégio 1° de Maio

Rua General Canabarro, 536, Maracanã - RJ

ASSEMBLEIA

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


