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LIGHT

A pauta foi aprovada
e a Campanha tá “on”
Parabéns às companheiras e aos companheiros que do Sintergia estará realizando atos em vários setores —
participaram ontem (11 de abril) da Assembleia que ana- o primeiro foi em frente ao edifício-sede na Marechal
lisou, discutiu e aprovou a pauta de reivindicações que Floriano — para inserir o maior número de trabalhadoservirá de base para a Campanha Salarial de 2022, que res e trabalhadoras na Campanha.
este ano discutirá somente as cláusulas econômicas e que,
O perfil da atual direção da Light é economicista
por isso mesmo, tem muita importância para o momento como se pode ver em questiúnculas como o corte do
e o resto de nossas vidas.
café da manhã e dos tíquetes aos sábados, enquanto disA pauta está sendo revisada e depois será entregue à tribui prêmios em comunidades e patrocina shows busempresa juntamente com a solicitação de marcação ime- cando apoio social, que tem efeito contrário diante do
diata da primeira rodada de negociação, porque o cená- preço da tarifa e a perda de qualidade no serviço prestario econômico está confuso e a inflação já está em dois do, apesar do esforço hercúleo de funcionários capacidígitos.
Ainda
durante
a
Assembleia foram mencioPRINCIPAIS REIVINDICAÇÕES
nados tópicos que não serão
Reajuste salarial pelo IPCA do período
discutidos nas rodadas de
negociação, mas que preci3% de aumento real
sam ser combatidos no diaAbono de R$ 2.000,00
a-dia, entre eles o assédio
Tíquete refeição/alimentação de R$ 44,00
sofrido por companheiros e
Tíquete de dobra
companheiras em seus locais de trabalho — que já foi
Tíquete aos sábados
denunciado à Justiça — a
Pagamento do tíquete no dia 26 de cada mês
questão da suspensão do forAuxílio Creche de R$ 1.100,00
necimento do café da maHome Office
nhã, o não pagamento de
horas extras, isso sem falar
Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCS)
do Plano de Saúde que tem
Turno de revezamento 6 x 4
péssima cobertura e não
Adicional de Assiduidade
atende às necessidades da
categoria como um todo.
Os tópicos café da manhã e fornecimento
PRINde tíquetes tados e dedicados.
para quem trabalha aos sábados chegam a ser cruéis,
A participação de todos e todas nos atos e nas
atingindo companheiros e companheiras que muitas das Assembleias vai ser fundamental para que possavezes saem de casa por volta das 4 horas para atender às mos atingir nossos objetivos e temos certeza que
demandas da empresa e são punidos, em vez de terem a categoria vai responder a partir de agora.
seu empenho reconhecido pela empresa.
Juntos, somos mais fortes!
Atendendo à outra decisão da Assembleia, a direção
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