
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

01/07/2022

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

LIGHT

Raimundo Nonato deixou a presidência da Light e
um rastro de insatisfações na categoria, que reclama
da retirada de direitos e benefícios, entre eles o café
da manhã servido há anos pela empresa e que de uma
hora pra outra deixou de ser fornecido enquanto a
empresa ostentava com a distribuição de brindes em
comunidades e o patrocí-
nio de shows querendo
demonstrar poderio à so-
ciedade ao mesmo tem-
po em que reclama de
prejuízos talvez pela má
gestão.

Em assembleia reali-
zada na noite de 30 de ju-
nho, trabalhadoras e tra-
balhadores deliberaram
pela decretação de esta-
do de greve a partir do dia
1º de julho e pela inten-
sificação de ações mais
contundentes, como as
paralisações setoriais
onde a categoria vai ser
preparada para uma gre-
ve geral caso a empresa
insista em arrochar salá-
rios e benefícios.

Durante a mesma assembleia ficou patente o caos
implantado na empresa durante a gestão de Raimundo
Nonato — homônimo do saudoso professor Raimundo
da Escolhinha exibida na TV — que saiu sem deixar
saudades, mas sim um rol de reclamações que vão
desde o não fornecimento de EPI ao abandono de al-
gumas instalações, expondo trabalhadores e trabalha-
doras a situações vexatórias e perigosas.

Mas quando se esperava que a saída de Raimundo
fosse um indicativo de que haveria mudanças na ges-
tão da empresa, a direção do Sintergia foi surpreendi-
da com a reação de seus sucessores que reclamaram
do último boletim emitido pelo Sindicato, onde a ges-
tão do ex-presidente era exposta, enquanto se cobra-

va dele um posicionamento condizente com o cargo
que ocupava principalmente no que diz respeito à ges-
tão de pessoal.

O Sindicato continua aberto ao diálogo, uma tradi-
ção de décadas quebrada justamente na gestão de
Raimundo Nonato e que só trouxe dor de cabeça, in-
segurança e tentativas de redução drástica de salários
e benefícios.
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ESTAMOS EM

NOSSAS BANDEIRAS
Reposição da Inflação – 12,13%

Aumento real – 3%

Tíquetes refeição/alimentação – R$ 44,00 diários para 22
dias/mês

Auxílio Creche de R$ 1.100,00.

Tíquete de almoço e janta – para quem faz hora extra

Tíquete extra – para quem faz hora extra aos sábados e
domingos

Plano de Saúde que atenda à categoria

Pela volta do café da manhã


