
ASSEMBLEIA FNUAvenida Marechal Floriano, 199/10° andar - Centro - Rio de Janeiro - Tel.: 3529-0392/ramal 20 -  sintergiapress@gmail.comBOLETIM OFICIAL DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ENERGIA DO RIO DE JANEIRO E REGIÃO2018Visite nosso site: www.sintergia-rj.org.brLIGHTLinha Viva28/05É hora de decisão!Passadas nove rodadas de negociação e com aproximidade do fim da data base é chegado omomento de aquecer a Campanha Salarial de 2018.A avaliação da direção do Sindicato e daComissão de Negociação eleita em Assembleia éde que houve avanço na contraproposta patronal,mas que ela ainda não atende à expectativa dacategoria.Levando em consideração o bom clima à mesade negociação, a expectativa é que possa surgiruma contraproposta quese possa avaliar emAssembleia ainda emmaio.  Faltam pequenosdetalhes para que istoaconteça e acreditamosque a direção da empresaleve em consideraçãotoda a argumentação doSindicato em defesa dascláusulas ainda semconsendo.Mas o entendimento é de que se a Campanhaentrar em junho as mobilizações devem serintensificadas para que este objetivo seja atingido.Dia Dia 29 de maio, às 18 horasNo auditório do Colégio 1° de MaioRua General Canabarro, 536 - Maracanã - RJReajuste salarial – 2,50%Abono – R$ 600,00Tíquete – R$ 32,00Aux. Creche – R$ 837,00Vale Natal – R$ 310,00A última contraproposta da empresa (ver box)ainda não atende minimamente à pauta dereivindicações da categoria e a direção doSindicato resolveu marcar Assembleias deavaliação do andamento da negociação sempreapós cada rodada.O objetivo é intensificar a mobilização de acordocom o clima à mesa de negociação e as avaliaçõesdas Assembleias, porque as bandeiras iniciaiscontinuam de pé e a empresa tem condições deatender as principaisreivindicações da cate-goria.Durante a Assembleiarealizada no último dia 23ficou claro que a expec-tativa da categoria é pelofechamento do ACTrespeitando a data basee atendendo às principaisbandeiras de Campanha.Cada trabalhador e cada trabalhadora podecontribuir para o fechamento do ACT comparecendoàs Assembleias e participando dos atos promovidospelo Sindicato para aquecer a Campanha.Contraproposta da  empresa  foi  rejeitada  por  unanimidade
REJEITADA



ACT 2017 ACT 2018Reajuste - IPCATíquete - R$ 31,00Abono - R$ 1.100,00Aux. Creche - R$ 815,00Vale Natal - R$ 300,00 Reajuste - IPCATíquete - R$ 32,00Abono - R$ 600,00Aux. Creche - R$ 837,00Vale Natal - R$ 310,00Rescisão por Acordo RecíprocoNum momento de desilusão da classe trabalhadora, após a aprovação por esseCongresso golpista da Reforma Trabalhista, a direção do Sintergia tem conseguidojunto às 30 empresas em que representa trabalhadores e trabalhadoras, ACT’s emque são resguardadas cláusulas históricas e mantidas bandeiras de luta cruciais paraa classe trabalhadora. Mas um dos objetivos dessa cruelReforma Trabalhista pode ser vencido com a unidade de trabalhadores e trabalhado-ras: reforçar a representatividade sindical, contribuindo para a manutenção do Sindica-to.Infelizmente, nos últimos anos, só quem tem contribuído para isso são os compa-nheiros e as companheiras sindicalizados (as). Este ano, com o fim do imposto sindi-cal, é fundamental que todos (as) façam a sua parte. A Contribuição Assistencial con-siste em três parcelas consecutivas e iguais de 1% (um por cento) sobre o saláriobase. Assim, um trabalhador que tem salário base de R$ 2.000,00 (não incluídosadicionais) contribuirá com três parcelas de apenas R$ 20,00.A consciência e participação da classe trabalhadora pode derrotar esse governogolpista que tenta acabar com a representatividade sindical.Quando se fala em Acordo Coletivo de Trabalho, as atenções sevoltam principalmente para as cláusulas econômicas, mas  existemalgumas cláusulas que podem significar ganho para o trabalhador,como é o caso dessa.Durante as rodadas de negociação, o Sindicato quer que o distratonessa cláusula seja formalizado com o pagamento da multa de 40%do FGTS.É HORA DE FORTALECER O SINDICATO


