
Em assembleia representativa, que contou com
representantes de diversos setores, trabalhadores
(as) da Light deliberaram:

♦ Não ao parcelamento da reposição salarial
♦ Não à mudança de data-base
♦ Por uma PLR que premie o desempenho
♦ Tíquete nas férias e dias não trabalhados
As intervenções mais aplaudidas foram aquelas

que fulminaram com a tentativa da empresa de di-
vidir a reposição da inflação do período porque ale-
ga um prejuízo que em nenhum momento pode ser
debitado aos trabalhadores, que cumpriram as
metas estabelecidas e mostraram seu comprome-
timento com a Light e com a sociedade.

Olha só a contraproposta da empresa:
Reajuste salarial
5% em junho
3,5% em janeiro de 2017
Abono - míseros R$ 500,00
Esse fracionamento da reposição salarial pune

trabalhadores que teriam seu poder de compra re-
duzido diante de uma inflação crescente e o
desordenamento da economia.

O clima da assembleia, confirmado pela votação
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Trabalhadores (as) dizem não à
contraproposta da empresa

Dia 9 de junho de 2016, quinta-feira, às 18 horas
No Auditório do Colégio 1° de Maio

Rua General Canabarro, 536, Maracanã - RJ

ASSEMBLEIA

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

unânime de rejeição da contraproposta patronal era
de que é preciso que o (a) trabalhador (a) lighteano
(a) demonstre mais uma vez a unidade em torno da
direção do Sindicato e sua capacidade de luta para
reverter esse quadro.

Aprovadas desde a assembleia anterior, as
ações do Sindicato nos setores serão aceleradas
no sentido de demonstrar à empresa que a
contraproposta até aqui apresentada à mesa de
negociação contraria toda uma tradição negocial,
desrespeitando itens básicos para a categoria.

Na última rodada de negociação, a empresa não
marcou a próxima, mas o Sindicato enviou ofício à
Light imediatamente após a assembleia solicitan-
do a marcação urgente de nova reunião, evitando
desta forma eventuais conflitos e confrontos.

Na segunda-feira, dia 6, a empresa oficializou
nova reunião para hoje, às 11h30min, quando o Sin-
dicato vai reafirmar nossa posição de ter a corre-
ção de benefícios garantidos a partir de 1° de maio,
dentre os demais pontos da pauta, o que nos levou
a marcar a assembleia para a quinta-feira, dia 9 de
junho.

É possível vencer, mas é preciso lutar!

Antes irredutível, Light marca nova reunião para hoje


