
A direção do Sintergia tem dado seguidas de-
monstrações de que quer negociar, mas em
nova audiência no Tribunal Regional do Trabalho
(TRT) a Light insistiu no parcelamento da repo-
sição salarial e do abono, o que foi imediata-
mente rejeitado pelo Sindicato.

As demonstrações da categoria de unidade e
capacidade de luta fizeram a Light recuar de
sua posição inicial e produzimos alguns avan-
ços.

Veja abaixo a contraproposta da empresa, in-
forme ao seu colega de setor e venha para a
Assembleia, porque mais do que nunca é hora
de decisão!

Reposição salarial
5% em maio + 4,3% em novembro
Abono
R$ 1.000,00 imediatamente + R$ 300,00 em

janeiro de 2017
A pedido do TRT faremos assembleia na ter-

ça-feira, com o acordo de que não faremos no-

vas paralisações até quarta-feira, quando acon-
tecerá outra audiência nas dependências do tri-
bunal, e a empresa está impedida de  repetir ações
de constrangimento como o envio do quadro
gerencial e a disponibilização  de ônibus para in-
fluenciar o resultado da assembleia.

A direção do Sintergia convoca a categoria
para a assembleia, com indicativo de  rejeitar
esta proposta por entender que tal proposta ainda
não atende aos anseios da categoria, tirando dos
trabalhadores durante seis meses FGTS, INSS,
horas extras, periculosidade etc. e, ao mesmo
tempo, coloca em risco acordos futuros porque
se esse acordo passar nunca mais teremos re-
posição plena na nossa data-base. Por isso o
Sindicato não defende a aprovação dessa pro-
posta.

O tamanho da assembleia será uma demonstra-
ção de que a decisão tomada representa a expec-
tativa da maioria.

Não basta apoiar, tem que comparecer!
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18 de julho 2016Light

AINDA NÃO DÁ!

Dia 19 de julho de 2016, terça-feira, às 18 horas
No Auditório do Colégio 1° de Maio

Rua General Canabarro, 536, Maracanã - RJ

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

Proposta apresentada na audiência de conciliação não
contempla expectativa demonstrada pela categoria nas assembleias

ASSEMBLEIA

ESTAMOS EM ESTADO DE GREVE


