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Hora de decidir

Na última assembleia, realizada
Fotos: Myriam Veiga
em 5 de junho, a diretoria do Sindicato
colocou claramente os avanços
conquistados em relação ao índice de
reajuste salarial de 7%, assim como do
vale-alimentação e do vale-refeição.
Destacamos ainda a conquista da
cesta de Natal e, principalmente, o
avanço na PLR (Participação dos
Lucros e Resultados), que pulou de
1,11% para 1,40%, ou seja, será uma
quantia a mais a ser distribuída aos
trabalhadores sem o necessário
estabelecimento de metas que
prejudicaram a PLR do ano anterior.
Apesar disso, a categoria rejeitou
a proposta e solicitou que o Sintius en- O Sindicato vem participando de reuniões de negociação desde abril
caminhasse a reabertura de negociação
com a empresa, com o objetivo de
melhorar os índices do reajuste e
eliminar o item “Flexibilização da
jornada de trabalho”, que foi proposta
pela empresa para o novo ACT
(Acordo Coletivo de Trabalho).
Não obstante o empenho do
Sindicato, a empresa foi taxativa ao
negar o nosso pedido de reabrir a
negociação. Diante desse impasse, o
Sintius pediu mesa-redonda na Gerência Regional do Trabalho e Emprego
de Santos, uma vez que, se for mantida
a rejeição da proposta, não há outro
caminho senão a deflagração de uma
Durante os encontros, o Sintius conseguiu melhorias em vários itens
greve por tempo indeterminado.
Por esse motivo, convocamos
todos os trabalhadores para decidirem
o rumo da Campanha Salarial em
assembleia no próximo dia 1º de julho,
às 18 horas, na nossa sede.
Ao considerar que a categoria está
suficientemente madura e esclarecida
sobre o atual cenário de negociação
coletiva e a conjuntura política/
econômica do setor elétrico, a
participação de cada um na assembleia
é fundamental. Compareçam!
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Dia 1º de julho, às 18 horas,
na sede do Sintius
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Os trabalhadores da CPFL participaram ativamente das discussões relacionadas à campanha salarial deste ano

Se for mantida a
rejeição da
proposta do ACT
apresentada pela
CPFL, não há
outro caminho
senão deflagrar
greve por tempo
indeterminado

Durante as assembleias, o Sindicato detalhou a proposta do novo ACT

Nessas reuniões, diretores de base e integrantes da
categoria apresentaram sugestões para a Diretoria
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