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Em Assembleia com mais de 552 participantes, tra-
balhadores e trabalhadoras da Light decidiram pela ma-
nutenção de Assembleia permanente enquanto durar a
negociação do Acordo Coletivo e decretaram estado de
greve.

Os motivos que levaram a tal deci-
são estão num dia a dia marcado pelo
assédio das chefias imediatas, que não
consideram as horas extras trabalhadas,
a quem está em home office e o
posicionamento da empresa na negoci-
ação do ACT tentando impor um arro-
cho salarial que não atende às princi-
pais reivindicações da categoria: repo-
sição da inflação, aumento real, abo-
no, reajuste no tíquete e no auxílio
creche e a morosidade na discussão da
pauta de reivindicação, procurando vencer a categoria
pelo cansaço.

Enquanto isso, a direção do Sintergia chega à mesa
de negociação com argumentos concretos, como o fato
de a Light apresentar resultado lucrativo em 2020, em
plena pandemia, e exigindo o reconhecimento da con-
duta de trabalhadores e trabalhadoras, que enfrentaram
a pandemia, se expondo, mostrando capacidade e com-

prometimento com as metas estabelecidas.
Diante do posicionamento da Assembleia, a direção

do Sindicato ainda vai apostar no diálogo com a empre-
sa e espera que a empresa possa apresentar as propostas

que atendam às expectativas e reflita os lucros que a
Light teve nos últimos cinco anos.

Na próxima Assembleia esperamos o dobro de parti-
cipantes e se não houver avanço nas negociações não
nos resta outra alternativa senão ir à luta.

É hora de unidade para uma mobilização que se faz
necessária nesse momento.

Juntos, somos mais fortes!
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