
FNUAvenida Marechal Floriano, 199/10° andar - Centro - Rio de Janeiro - Tel.: 3529-0392/ramal 20 -  sintergiapress@gmail.comBOLETIM OFICIAL DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ENERGIA DO RIO DE JANEIRO E REGIÃO2018Visite nosso site: www.sintergia-rj.org.brLIGHTLinha Viva22/05Atos aumentam pressãopor um ACT bem rápidoAssembleia realizada na noite do dia 16 de maio mostrouque existe grande expectativa da categoria em torno da assi-natura do ACT ainda em maio, respeitando a nossa data base.Na rodada de negociação realizada no dia 21, à tarde, aempresa aumentou a propos-ta de reajuste dos saláriospara 2,30%, mas ainda nãochegou à tradicional   reposi-ção pelo IPCA, que atingiu2,76%. Ofereceu, ainda, R$32,00 para o tíquete refeição/alimentação, R$ 837,50 paraCreche, R$ 300,00 para ces-ta natalina, mas recusou abo-no e aumento real, fundamen-tais para fechamento do ACT.Durante a assembleia mem-bros da Comissão de Nego-ciação relataram que a empre-sa tem demonstrado flexibili-dade na negociação, o que nos remete à expectativa deque as bandeiras da Campanha Salarial deste ano aindasejam atendidas, tais como ganho real, abono, tíquete nata-lino, entre outras. MAIOmês de decisãoÉ hora devocê participarDia É HORA DE COMPARECER EM MASSA!Dia 23 de maio, às 18 horasNo auditório do Colégio 1° de MaioRua General Canabarro, 536 - Maracanã - RJExistem algumas divergências que podem ser resolvidascom bom senso, tais como o pagamento das horas extras ea gratificação de férias, para a qual o Sindicato reivindicareajuste anual. Outras questões merecematenção por seu caráter soci-al. A preocupação do Sindi-cato é dar tranquilidade paraquem está em vias de se apo-sentar. Por isso, numa das clá-usulas se reivindica garantia deemprego na pré-aposentado-ria.Durante a assembleia foidestacada a importância daparticipação em massa da ca-tegoria nas assembleias, fatorde grande importância para aagilização das negociações,com reflexos na mudança decomportamento dos negociadores da empresa.Venha participar das assembleias e atos convocados peloSindicato.A luta continua!ASSEMBLEIA



Cada cláusula é importanteObviamente, o primeiro olhar recai sobre as cláusulas econômicas,mas existem várias cláusulas que podem significar ganho para acategoria. A direção do Sintergia trata cada uma delas como se fosseúnica, porque representa o desejo de determinado segmento dacategoria e merece toda atenção. A discussão durante a Assembleiaé se não tem havido a devida divulgação de determinados direitos.Talvez, até por isso, durante a Assembleia houve pedido para que aempresa volte a distribuir cópias do ACT como era feito até há al-guns anos.SobreavisoExistem divergências sobre o pagamento. Se no momento em que o trabalhadorrecebe a ligação ou se somente quando assume a direção do veículo da empresa.Há muitos casos que são resolvidos por telefone, mas nesses casos foi utilizada acapacidade intelectual do trabalhador, o que de modo algum pode ser desprezado.Empréstimo nas FériasAinda está em discussão, mas o Sindicato não admite o congelamento  como acon-teceu em passado recente. Após discussão passou de R$ 3.000,00 para R$ 3.200,00Plano de SaúdeExistem reclamações sobre a cobertura do Plano, principalmente na BaixadaFluminense e Zona Oeste e a empresa argumenta que tais ajustes só poderão serfeitos  quando o Plano de Saúde for renovado.Garantia  na Pré-AposentadoriaA direção do Sintergia quer que isso conste no ACT, com garantia por um período deaté dois anos antecedentes ao direito à aposentadoria, mas a empresa argumenta queisso já é praticado.Exame Psicológico e de VistaO trabalhador marca o exame, paga e depois pede reembolso do Plano de Saúde.Exame toxicológicoA Light reconhece que tem de pagar e o trabalhador deve cobrar de seu gestorimediato.


