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Aprovada assinatura
do ACT 2018/2019!

Em Assembleia histórica, realizada no dia 29 de
maio, a partir das 18 horas, no auditório do Colégio
1º de Maio, trabalhadores (as) da Light aprovaram,
por unanimidade, proposta para fechamento do
ACT.

Histórica porque pela primeira vez em anos o
ACT foi fechado na data base da categoria.

Histórica porque é o primeiro ACT concluído após
a aprovação da malfadada Reforma Trabalhista.

 Histórica porque a categoria aprovou o Des-
conto Assistencial, entendendo a importância da
sustentação da entidade sindical que a representa.

Foi importante ver o auditório do Colégio 1º de
Maio lotado e uma assembleia conduzida com ob-
jetividade e coragem para garantir a manutenção
de conquistas da categoria num momento tão im-
portante. Veja os principais pontos da proposta da
aprovada pela categoria:

Reajuste --- 2,80% (2,76 do IPCA + ganho real)
Cesta natalina---- R$ 360,00
Abono---- R$ 1.300,00, que será pago 12 dias

após a assinatura do ACT
Tíquete refeição – R$ 32,00 pagos nas férias e

afastamentos por motivos de doença ou licença
maternidade

Auxílio Creche – R$ 840,00
13° - Pagamento de 25% em janeiro
Férias - Empréstimo de 50% do salário base,

limitado a R$ 3.200,00
PLR - Distribuição de R$ 20.000.000,00 + 2%

do lucro líquido no caso de superação
Após a sua assinatura, o ACT estará disponível

em nosso site.
Lembre-se: o ACT é uma conquista da catego-

ria e seu cumprimento é responsabilidade de to-
dos nós!

Pois é. Encerrada a Campanha Salarial 2018/2019 é hora de

contribuir para que a direção do Sindicato continue sua luta por

melhores condições de trabalho em várias frentes.

Um exemplo disso é a Reforma da Previdência em discussão

no Congresso. O Sintergia tem acompanhado o andamento

dessa discussão por entender que ela prejudica gravemente

a trabalhadores (as).

Agora, chegou a hora de  contribuir. O Desconto Assistencial

consiste em três parcelas iguais e subsequentes de 1% (hum

por cento) do seu salário base.

De 13 a 14 de junho, aqueles que forem entregar suas cartas

de oposição ao Desconto Assistencial, terão de fazê-lo em carta

do próprio punho, na Rua General Canabarro, 536,

Maracanã,   Rio de Janeiro, das 9 horas às 12 horas e das

14 horas às 17 horas .

Mas aqueles que entendem que só com luta se consegue avançar

e chegar a um ACT digno, com certeza  vão contribuir com o

Sindicato e  vão convencer seus companheiros(as) de que é preciso

reforçar as finanças do Sindicato, porque novas lutas estão pela

frente, e sem luta não há conquistas.

Se você ganha R$ 2.000,00 Vai descontar 3 x R$ 20,00

Não entregua carta de oposição. Fortaleça o Sindicato que
luta pelos seus direitos e melhores condições de trabalho

Desconto Assistencial


