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LIGHT

O tempo é inegociável, vale dinheiro, impõe per-
das e causa desencontros fatais e tem sido despre-
zado pela atual gestão da Light, que recebeu a pau-
ta de reivindicações de trabalhadores e trabalhado-
ras no dia 14 de abril e só marcou a primeira rodada
de negociação para 45 dias depois.

A razão dá argumentos à categoria e à Comissão
de Negociação para defender uma pauta de reivin-
dicações sustentada por uma inflação que na nossa
data-base (1º de maio) atingiu
12,13%, mas que é desprezada
pela gestão da empresa, que teima
em propor reposição da inflação de
apenas 5% criando um impasse
que só pode ser superado pela par-
ticipação e mobilização da catego-
ria.

Nesse sentido, estamos convo-
cando assembleia para quinta-fei-
ra que será fundamental para de-
terminarmos as ações que podem
destravar o processo negocial, ao
elencarmos de vez qual é a expec-
tativa da categoria em relação às
cláusulas fundamentais para fechamento do ACT.

Além das perdas de 12,13% — no período encerra-
do em 30 de abril de 2022 —  devemos somar as per-
das após a nossa data-base e a pretensão inaceitável
dos gestores da empresa em empurrar eventuais res-
sarcimentos somente a partir de agosto, sem retroagir
a 1º de maio.

O tempo, a razão e o descaso
Não vamos sair desse impasse apenas ficando de

braços cruzados e limitando-nos a postagens pela
internet. A verdade é que a categoria tem que partici-
par ativamente das assembleias, evitando que a em-
presa tente lançar mão, como já fez em passado recen-
te, de enviar sua legião de apaniguados para aprovar
uma proposta que não atende aos interesses de quem a
representa sob chuva, sob sol, sob intempéries para
manter o fornecimento de energia à sociedade.

Os atuais gestores da empresa já deixaram claro
que pretendem impor um ACT que vai arrochar sa-
lários e reduzir benefícios e chegou a hora de traba-
lhadores e trabalhadoras darem uma resposta numa
assembleia que será histórica.

Juntos, unidos e mobilizados nós fazemos a dife-
rença!

ASSEMBLEIA Dia 30/06 às 18:00
Clique no link abaixo e se inscreva

https://www.pensevirtual.com/assembleia/light


