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LIGHT

ACT para todos!
Não vamos aceitar correção salarial escalonada

A direção do Sintergia tem ressaltado desde a primeira
rodada de negociação que a categoria quer um Acordo
Coletivo de Trabalho (ACT) que reflita a importância que a
Light tem como referência para o público externo, como uma
grande empresa.
Mas para nossa decepção, a Light tem se comportado à
mesa de negociação como se estivesse falindo (o que é
uma contradição pelos números que apresentamos no quadro), fazendo contrapropostas à pauta de reivindicações
dos(as) trabalhadores(as) em que escalona a reposição salarial, dividindo a categoria, sem valorizar trabalhadores(as)
dedicados e competentes que têm comprovado seu comprometimento para atingir metas e atender à população.
No entanto, a contraproposta da direção da Light rebaixa
os salários já corroídos pela inflação do período e pelo reajuste de itens como Educação e serviços, que vão além da

inflação oficial, o que só pode ser reposto com a obtenção
de aumento real e abono.
Os Sindicatos convocam a categoria para fazer uma grandeAssembleia, com a presença maciça de trabalhadores(as)
porque até esse dia teremos rodadas de negociação. A primeira hoje com expectativa de mais duas na semana que
vem.
TodaAssembleia tem o poder de definir novos rumos para
a Campanha Salarial e não podemos abrir mão de nossas
principais reivindicações:
• Reposição integral da inflação no período - 8,17%
• Aumento real
• Abono
• Cartão natalino
• PLR de 2% do EBITDA
Venha fazer parte desta luta!

Os números da Light no 1° trimestre de 2015
EBITDA = R$ 494,4 milhões
Lucro líquido da Light no 1° trimestre/2015 = R$ 128,5 milhões
Folha da Light (estimativa) = R$ 15,5 milhões
Inflação do período = 8,17%
Folha da Light com reposição da inflação (estimativa) = R$ 16,7 milhões

ASSEMBLEIA
Dia 10 de junho de 2015, às 18 horas
No Auditório do Sintergia
Avenida Marechal Floriano, 199/10° andar
Visite nosso site: www.sintergia-rj.org.br

A proposta da empresa até agora é de reposição de
somente metade da inflação. Ou seja, achatamento
de salários e benefícios.
Quando o Sindicato apresenta uma série de argumentos nas rodadas de negociação e a categoria
não participa das assembleias, a impressão é de que
trabalhadores(as) estão satisfeitos.
Se este não é o seu caso, vem pra Assembleia para
mostrar seu descontentamento e indignação e fazer
com que a direção da empresa reflita um pouco mais
e apresente uma contraproposta à altura da expectativa de todos(as)!

