
Em reunião realizada na Procuradoria Geral do
Município (PGM) no dia 24 de maio, que contou com
a presença de representantes da empresa, do
Sintergia e dos trabalhadores, a comissão de ne-
gociação do município apresentou contraproposta
de reajuste das cláusulas econômicas de apenas
6%, o que não repõe a inflação do período, com a
manutenção das atuais cláusulas sociais, inclusive
o valor facial do tíquete que é de R$ 12,00.

A direção do Sindicato argumentou que a
contraproposta apresentada não tende à expecta-
tiva da categoria, destacando a situação do tíquete,
que já está defasado em relação a valores de mer-
cado há muito tempo.

Outra posição tomada pelo Sindicato diz respei-
to à ausência, mais uma vez, de representantes da
Comissão de Programação e Controle de Despe-
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que não repõe inflação e mantém
benefícios estagnados

Dia 9 de junho de 2016, às 18 horas
No Auditório do Sintergia

Avenida Marechal Floriano, 199/10° andar

ASSEMBLEIA

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

O Dr. Sebastião Mota estará presente para dar
novos informes sobre o processo

de periculosidade e esclarecer eventuais dúvidas
de companheiros envolvidos

sas (Codesp), que tem a palavra final sobre o as-
sunto.

A direção do Sindicato está convocando traba-
lhadores (as) para assembleia em que serão dis-
cutidas formas de abrir possibilidades de
interlocução ou ações para acelerar as negocia-
ções.

A presença de cada trabalhador (a) é fundamen-
tal para que a insatisfação demonstrada em
assembleia tenha repercussão à mesa de negoci-
ação.

Venha!
Traga um (a) companheiro (a) de setor.
Mostre sua indignação com esta situação.
A responsabilidade pelo fechamento de um ACT

que atenda à expectativa da categoria é de todos,
direção e trabalhadores (as).


