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Na Assembleia realizada na noite de
29 de junho, trabalhadores e trabalhado-
ras da Light mais uma vez confirmaram
que  não vão aceitar passivamente o arro-
cho salarial e a retirada de benefícios con-
quistados ao longo de décadas de luta.

De forma inaceitável, a empresa fal-
tou à audiência marcada pelo Ministério
Público do Trabalho (MPT), mas os Sin-
dicatos compareceram e ratificaram seu
posicionamento contra a demissão de 40
trabalhadores e trabalhadoras, numa cla-
ra tentativa  da Light de pressionar a ca-
tegoria a aceitar um ACT injustificável
diante dos lucros obtidos pela empresa
nos últimos três anos.

De forma responsável, a direção do
Sintergia continua apostando no diálo-
go e na ação do MPT, que remarcou a
audiência para hoje e desta vez espera-

NOSSO SITE
www.sintergia-rj.org.br @sintergiarj

NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK

FAKE DO PREJUÍZO NÃO COLA
E TRABALHADORES REJEITAM

PROPOSTA QUE REDUZ SALÁRIOS
mos que a Light não alegue novamente
que o seu novo advogado não teve tem-
po de se familiarizar com a alegação dos
Sindicatos.

Conforme aprovado em Assembleias,
a direção do Sintergia está pronta para
realizar atos setoriais, inclusive com pa-
ralisações, se a empresa persistir na táti-
ca de retardar a negociação do ACT, des-
respeitando a data-base da categoria e
décadas de bom relacionamento entre as
entidades sindicais e a representação
patronal.

A nova direção da empresa, ao que
parece, ainda não entendeu que a cate-
goria lighteana tem uma tradição de luta
que resultou no ACT vigente, que vai ser
defendido com todas as forças se for ne-
cessário.

Juntos, nós fazemos a diferença!

ASSEMBLEIA PELO ZOOM
Entre em www.assembleias.org até 1 hora antes da assembleia e se inscreva para participar
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1.684.000,00

1.962.000,00

2.495.000,00
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8.017.000,00

6.750.000,00

5.478.000,00

Os resultados demonstrados acima revelam a dedicação, empenho e capaci-
dade de cada trabalhador e trabalhadora da Light, que deveriam ser reconhe-
cidos pela empresa.
A direção do Sindicato parabeniza a todos e todas pelos resultados conquis-
tados e tem demonstrado isso à empresa, cobrando o reconhecimento e o
fechamento de um ACT que contemple tanta dedicação.


