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As eleições foram realizadas democraticamente, em paz e de acordo com o Estatuto

De um lado estão cerca de 1.300 eletricitários que participa-
ram das eleições e consagraram a vitória da Chapa 1 - Unidade na
Luta e a atual direção do Sindicato.

Do outro, duas pessoas apoiadas por gente que atua nas som-
bras não só do sindicalismo, mas da política e da vida social brasi-
leira e que pregam a desqualificação das instituições.

O pior é que tem gente que já foi da direção do Sindicato,
marcando sua atuação por agressões a companheiros de trabalho
(porque não admitem ser contrariados) e por administração te-
merária que deixou dívidas milionárias que até hoje estão sendo
pagas pela atual direção.

A direção do Sintergia cumpriu exatamente o que prevê o
Estatuto da entidade, convocando Assembleia para escolha da
Comissão Eleitoral que, a partir daí, comandou todo o processo
eleitoral, divulgando através da grande imprensa e de cartazes
afixados nos locais de trabalho os dias de inscrição de chapas e a
data das eleições.

Essas duas pessoas e quem os apoia não tiveram capacidade
de montar uma chapa e agora tentam um golpe contra a democra-
cia sindical, alegando que não tomaram conhecimento do proces-
so eleitoral.

Esperamos que a decisão da Justiça respeite a decisão livre e
democrática da categoria e deixe que a direção eleita tome posse e
dê prosseguimento às negociações do Acordo Coletivo 2014/2015.

FILIADO À

F N U

Eles são isso

Nós somos assim
♦♦♦♦♦ Buscamos negociar o melhor ACT e não abrimos
mão da reposição integral da inflação, ganho real e abo-
no
♦♦♦♦♦ Se o diálogo empaca, partimos para a ação, com
atos e paralisações se for preciso
♦♦♦♦♦ Defendemos a segurança nos locais de trabalho
♦♦♦♦♦ Temos interlocução com a CUT e a FNU
♦♦♦♦♦ Quando preciso, dialogamos com parlamentares de
todos os partidos em busca de apoio para a causa dos
trabalhadores
♦♦♦♦♦ Lutamos no Congresso contra tentativas de cassa-
ção de direitos adquiridos dos trabalhadores
♦♦♦♦♦ Temos representantes na Central Única dos Traba-
lhadores (CUT) e na Federação Nacional dos
Urbanitários (FNU)
♦♦♦♦♦ Representamos trabalhadores(as) de mais de 30
empresas do setor de energia

♦♦♦♦♦ Não participam do dia a dia da categoria
♦♦♦♦♦ Não mostram a cara nas Assembleias, atos e parali-
sações
♦♦♦♦♦ Em passado recente, causaram sérios prejuízos ao
Sindicato e à categoria
♦♦♦♦♦ Querem impor à categoria uma central que em vez
de pregar a organização dos trabalhadores, prega a
desordem
♦♦♦♦♦ Não têm coragem de dizer quem os apóia nem de
onde vem o dinheiro que banca suas ações
♦♦♦♦♦ Causam demissões em massa por seus atos
inconsequentes
♦♦♦♦♦ Querem ocupar cadeira na direção do Sindicato
sem sequer ter montado chapa para disputar as eleições

Comissão eleita em
Assembleia é legítima

Em resposta ao questionamento da Light sobre quem represen-
ta o Sintergia nas rodadas de negociação do Acordo Coletivo de
Trabalho (ACT) da categoria lighteana, enviamos ofício que re-
produzimos no verso, informando à diretora que assina tal corres-
pondência que a Comissão referendada pelos(as) trabalhadores(as)
em Assembleia é quem tem legitimidade para isso.

Neste ofício, informamos a esta diretora que tal informação já
havia lhe sido passada em ofício anterior (que também reproduzi-
mos no verso).

A palavra agora está com a empresa.
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