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LIGHT

Comprovando as inúmeras denúncias do Sintergia
de que os casos de assédio eram comuns, esta semana
circularam vídeos em que trabalhadores de empresas
terceirizadas da Light são “orientados” a produzirem
determinado número de TOI’s  (Termos de Ocorrência
de Irregularidades), sob pena de punição caso tais de-
terminações não sejam cumpridas.

Esse escândalo nos leva a várias
reflexões sobre a política equivocada
de terceirizações promovida pela
Light, que sem encontrar soluções vi-
áveis resultaram na desesperada ten-
tativa de “criar” TOI’s sem nenhum
embasamento técnico, que já se mos-
trou ineficiente em outras ocasiões,
inclusive criando um passivo enorme
para a empresa na Justiça, ou seja um
enorme prejuízo financeiro.

Isso nos leva a questionar a políti-
ca da Light na contratação dessas
terceirizadas, que permite a chegada
de empresas sem qualquer experiên-
cia no setor de distribuição de energia
elétrica, trazidas por gestores da Light
que indicam as empresas, os gestores
das empresas e, inclusive, a empresa
que aluga carros para as terceirizadas, o que cria uma
aproximação perigosa entre gestores da Light e gestores
dessas terceirizadas.

O histórico recente mostra que a Light obteve êxito
maior quando a recuperação de energia ficava a cargo
de trabalhadores do quadro próprio da empresa, com
provando que passar o REN (Recuperação de Energia)
para empresa terceirizada tem resultados ineficientes,
atendendo apenas aos interesses dessas empresas e de

um grupo de gestores da Light, aprofundando as difi-
culdades financeiras da Light.

Os dados de recuperação de energia do ano passado
são irrelevantes, numa prova de que a política de
terceirização implantada por Nonato, Marcelo Amaral
e outros foi um fracasso e que a melhor solução é o

fortalecimento do quadro próprio de trabalhadores da
Light.

A direção do Sintergia já enviou ofício ao novo pre-
sidente da Light solicitando a marcação de reunião por-
que precisamos tratar tanto desse tema como de outros
que vêm prejudicando o ambiente de trabalho na em-
presa e esperamos que o presidente atenda à representa-
ção da categoria, porque tais assuntos interessam a to-
dos nós que queremos uma Light forte e eficiente.

Terceirizações, ilegalidades e assédio
mostram que a Light perdeu o rumo


