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LIGHT

A resiliência dos diretores do
Sintergia e da Comissão de Negocia-
ção vem sendo testada a cada reunião
com a empresa, que ainda não apre-
sentou uma nova contraproposta para
as cláusulas econômicas e continua
apostando no cansaço da categoria.

Na reunião de ontem foram aborda-
dos os seguintes assuntos:

CPPA  - a empresa diz que as reuni-
ões acontecerão bimestralmente

Home office – após meses da entre-
ga da nossa pauta de reivindicações, a
Light diz que ainda irá avaliar melhor
a proposta

Escala 6 x 4 - aceita ter a escala sem
determinar os setores que ela irá adotar

Carga horária de 44 para 40 ho-
ras - negou, e irá esclarecer o banco
de horas

Adicional de assiduidade  - negou
Como se vê, ainda não foram discu-

tidas as cláusulas econômicas e, por
isso, a próxima assembleia, na sema-
na que vem, será determinante para o
futuro de nossa campanha.

Todos e todas  —  trabalhadores e
trabalhadoras da Light —  precisam
participar da assembleia para que a
empresa tenha noção de que o atraso
na negociação está incomodando à to-
talidade do quadro funcional e de que
temos dois elementos que reafirmam
nossa pauta de reivindicações: nossa
unidade e capacidade de mobilização.

Para conquistar um ACT justo, que
reponha as perdas dos salários e rea-
juste nossos benefícios em níveis de
mercado precisamos estar unidos ou
ficaremos mais um ano enfrentando
dificuldades no dia a dia, principal-
mente porque enfrentamos um cená-
rio socioeconômico caótico que pode
ser constatado cada vez que vamos
ao supermercado.

Quem não participa das assembleias
dá um recado de que está satisfeito
com um aumento de 5% diante de per-
das que atingiram 12,13% em maio e
que só aumentam enquanto a empre-
sa vai empurrando a negociação sabe-
se lá até quando.

Parou em 5%, nós
queremos 12,13%


