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Negociação empaca e aumenta
expectativa por um ACT digno

Mais uma vez a empresa contraria a expectativa da ca-
tegoria e chega à segunda rodada de negociação sem ne-
nhuma proposta nova, empacando a continuidade da Cam-
panha Salarial.

Nesse sentido, a participação de trabalhadores e traba-
lhadoras na próxima Assembleia ganha ainda mais
imporatância, porque será o instrumento de pressão para
que a direção da empresa compreenda que a categoria não
aceita nada menos que um ACT digno, que atenda às ne-
cessidades básicas de quem tem como única fonte de sus-
tentação de suas famílias o fruto de seu trabalho.

Nesta reunião, a direção do Sintergia deixou claro que
é impossível pensar no fechamento do ACT sem que sejam
atendidas as principais reivindicações da categoria:

Reposição da inflação
Aumento real
Abono
Reajuste do tíquete
Reajuste na cesta natalina, que seja paga em

tíquetes
E que a empresa reconheça todo empenho que cada

trabalhador está fazendo,  nesse momento em que enfren-
tamos uma pandemia sem precedentes, para manter funci-
onando as atividades da Light.

Cada trabalhador e cada trabalhadora tem que ter cons-
ciência de que as Assembleias virtuais são, neste momento

de crise, a maior arma de pressão sobre a empresa e con-
tamos com a participação maciça de todos e todas.

Vamos fazer uma grande Assembleia que servirá de de-
monstração do nosso descontentamento com a proposta
apresentada pela empresa até agora.

Cada um de nós tem que servir como elemento de divul-
gação desta Assembleia.

Convide seus colegas de setor, envie a convocação para
companheiros e companheiras que estão de férias ou em
home office.

É hora da categoria como um todo participar!
Juntos, somos mais fortes!

Dia 5 de junho de 2020, às 18 horas
Abra o arquivo em pdf, clique no link e se inscreva

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrc-iqrTMiGdz8ZS93ouJVc0JM0m_fg2vT
Após a inscrição, você receberá um e-mail de confirmação contendo informações sobre como entrar na reunião.

ASSEMBLEIA

Abaixo, estamos disponibilizando o link da ficha de filiação ao Sindicato.
Neste momento de crise, mais do que nunca, é fundamental demonstrar seu apoio à sua

entidade representativa. Entre para o nosso time:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbiGS6pLNrEcYALcFPMowNbZ62Lwcp2vkE2J0DL2N9wTMU0Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
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