
BOLETIM OFICIAL DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ENERGIA DO RIO DE JANEIRO E REGIÃO
Av. Marechal Floriano, 199/10° andar - Centro - Rio de Janeiro -  CEP: 20080-005 - Tel.: 3529-0392 -  E-mail: sintergiapress@gmail.com

30/06/2022

NOSSO SITE NOSSO FACEBOOK
www.sintergia-rj.org.br @sintergiarj

LIGHT

Foi com um misto de alívio e esperança que re-
cebemos ontem a notícia da saída do atual presi-
dente da Light, que teve sua gestão marcada por
atitudes bizarras tais como o corte do café da
manhã do quadro funcional, a distribuição de “brin-
des” em comunidades comandadas por crimino-
sos e o patrocínio de shows, enquanto buscava
meios de não pagar horas extras através de artifí-
cios “legais”, tudo sem qualquer critério, sem qual-
quer sentido, enquanto espalhava pela empresa
um clima enevoado, que cobria a luz e impedia
qualquer diálogo com as
entidades representativas
de trabalhadores e traba-
lhadoras.

Ainda que interinamente,
desejamos sorte ao senhor
Wilson Martins Poit e  es-
peramos que a sua gestão
signifique a reabertura do
diálogo porque existe uma
agenda não cumprida com
os Sindicatos, que ao lon-
go da administração do pre-
sidente anterior não foi se-
quer abordada, apesar dos
inúmeros ofícios enviados
pelos Sindicatos.

 A gestão que se encerrou
ontem rompeu com tradição de décadas de diálo-
go com os Sindicatos que ao longo do tempo esti-
veram juntos com a empresa como por ocasião
da crise de explosão de caixas subterrâneas, onde
a solução encontrada teve como fulcro a partici-
pação das entidades.

As sucessivas trocas no comando da empresa
nos últimos anos têm causado seriíssimos prejuí-
zos no relacionamento institucional entre os Sindi-

catos e os gestores da empresa, trazendo prejuí-
zos incontáveis tanto para trabalhadores e traba-
lhadoras como para o atendimento à população.

A solução para tais mazelas só será encontrada
através do diálogo e de uma gestão que encare o
quadro funcional como parceiro e não como inimi-
gos a serem combatidos com medidas que tiram a
tranquilidade de homens e mulheres que têm de-
monstrado até no período da pandemia seu com-
prometimento para atingimento de metas e dedica-
ção e capacidade para cumprir suas tarefas.

A data-base da categoria é em maio, e até agora
a empresa se recusa a repor as perdas do perío-
do (12,13%), insistindo numa absurda proposta de
5%, e arrastando as negociações, enquanto a ex-
pectativa e as perdas só aumentam mês a mês.

Já enviamos ofício ao novo presidente solicitan-
do a marcação de reunião onde possamos expor
as reivindicações da categoria e estabelecer um
calendário ágil de negociação do Acordo Coletivo.

Diretoria do Sintergia visitou hoje o Setor Cascadura, dando informações sobre as negociações do ACT


