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É com muita satisfação que entregamos aos trabalhadores este estudo.
Saibam que esse material é fruto de muito empenho
e estudos da direção do Sindicato dos Eletricitários de
São Paulo com o Instituto Qualicidade, que dedicaram
muito esforço para elaborar esta publicação, que será de
grande valia para a categoria.
Cumprimos mais uma etapa desse árduo trabalho
em defesa da Classe. Juntos, faremos diferente! Juntos,
faremos a diferença!
Boa leitura!

Eduardo Annunciato “Chicão”

Presidente do Sindicato dos Eletricitários de São Paulo

STIEESP

TRANSPARÊNCIA
SINDICATO DOS ELETRICITÁRIOS DE SÃO PAULO

MISSÃO
Defender os direitos e as melhorias de salários, de condições de trabalho e de qualidade de vida das Eletricitárias
e dos Eletricitários de São Paulo; prestar-lhes serviços
úteis e oferecer oportunidades para decisões coletivas e
encontros sociais em eventos de entretenimento.

VISÃO
Ser uma referência sindical no território nacional,
como entidade modelo de interatividade e participação
dos associados na gestão das decisões, ativa no papel
mediador da classe, politicamente articulada e participativa
nas questões socioeconômicas, trabalhistas e ambientais,
consolidando-se como entidade amigável, confiável e
eficiente, protetora dos direitos das trabalhadoras e dos
trabalhadores Eletricitários, da ativa e aposentados.

VALORES
Confiança, transparência e compromisso integral com
a ética na representatividade.
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INTRODUÇÃO
Em meados de julho de 2017, um encontro entre
dirigentes do STIEESP e do Instituto Qualicidade, inspirado na coincidente determinação dos presentes em
buscar novos caminhos para a defesa dos interesses dos
trabalhadores e aposentados diante da atualidade política
brasileira e das ameaças que se afiguram à nossa frente,
surgiu a decisão de criarmos um grupo de estudos, integrado por dirigentes de ambas as instituições.
Esse grupo tomou para si a tarefa de desenvolver uma
análise detalhada das relações trabalhistas vivenciadas
pelas Eletricitárias e Eletricitários de São Paulo, desde
sua origem até a atualidade, em busca de meios e formas
possíveis de promover o aprimoramento desta relação.
Assim, foi criado o Laboratório de Relações Trabalhistas STIEESP – Qualicidade, o qual, no período compreendido entre agosto de 2017 e fevereiro de 2018,
desenvolveu intensivos trabalhos, que nos levaram a
concluir que todos podemos melhorar muito.
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O nosso Sindicato pode melhorar sua representatividade, aperfeiçoando os mecanismos de comunicação com os representados e permitindo, a todos, uma
maior integração no contexto sindical, principalmente, mais oportunidades de participação em decisões.
Os representados podem e devem discutir cidadania e políticas públicas com o sindicato e, também, participar mais ativamente de muitas decisões.
Os sindicatos patronais e os patrões também podem
e devem se adaptar cada vez mais à globalização que
defendem, para tratar todos os funcionários e seus representantes, também, de forma globalizada.
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LABORATÓRIO DE
RELAÇÕES TRABALHISTAS
Durante os trabalhos do Laboratório, iniciados em 15
de Agosto de 2017, tivemos a oportunidade de analisar
vários aspectos das Relações Trabalhistas, desde suas origens até a atualidade, dentre os quais, vale destacar os
estudos dos seguintes assuntos:
1. A História do trabalhismo mundial, a partir das
Trade-Unions na Inglaterra, passando pelas tendências
do sindicalismo mundial nos últimos 150 anos, como as
tendências: anarquista, reformista, cristã, corporativista e
comunista, até o estágio atual do sindicalismo brasileiro;
2. Da verticalização do sindicalismo brasileiro estabelecida na CLT – Consolidação das Leis do Trabalho - por
inspiração na “Carta del Lavoro” de Benito Mussolini - e
suas implicações na ação sindical.
3. Reflexões sobre o relatório final do Fórum Nacional
do Trabalho – FNT - e sobre a política pública estabelecida pelo governo Temer para sindicatos, trabalhadores e
aposentados;
4. As tendências reformistas no sindicalismo brasileiro;
5. A crise da representatividade na política, nas associações e nos sindicatos;
6. O exercício da cidadania e a inserção do Sindicato
dos Eletricitários de São Paulo no contexto atual do trabalhismo brasileiro;
7. A realidade dos Eletricitários e Eletricitárias paulistas.
6

DA ANÁLISE ESTRUTURAL E
OPERACIONAL DO STIEESP
Nas análises, pesquisas e debates promovidos em nosso Laboratório de estudos, buscamos sempre questionar e
repensar o nosso Sindicato sobre os pontos de vista da sua
operacionalidade, representatividade e eficiência.
Com a duração de aproximadamente seis meses, em cerca
de 15 encontros que somaram aproximadamente 60 horas,
mais centenas de horas individuais de estudos e pesquisas,
dirigentes do STIEESP e do Instituto Qualicidade analisaram
situações, expuseram suas visões, discutiram missões e tópicos relacionados à atuação do STIEESP.
A conclusão a que chegamos é que nosso Sindicato pode e deve
melhorar muito e ser ainda mais útil na vida das trabalhadoras e trabalhadores Eletricitários, adotando um caminho ainda mais participativo.
Para começar, todos que prestam serviço ao sindicato e
todos os associados devem poder saber, com clareza, qual é a
linha de atuação do Sindicato; para que ele serve; o que esta
gestão propõe; quais os deveres e quais os direitos de cada um.
A transparência adotada como regra começa com o amplo compartilhamento da visão e da missão institucional desta
gestão à frente do STIEESP.
E para que o Sindicato possa ser ainda mais eficiente nos
serviços que presta à categoria que representa, deve promover
uma revisão do seu próprio Regimento Interno, para adequá-lo
a parâmetros organizacionais mais eficientes, que irão nos permitir uma prestação de serviços de qualidade sempre crescente.
E, mais ainda, o STIEESP deve trabalhar pelo aprimoramento dos seus meios de comunicação focando em aplicativos que
permitam uma interatividade constante e sempre maior entre
Sindicato e representados.
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DA PESQUISA COM AS
ELETRICITÁRIAS E os ELETRICITÁRIOS
Para que as análises do nosso Laboratório pudessem
atingir a amplitude programada, fomos às bases conhecer melhor as pessoas, para termos uma compreensão
mais refinada dos indivíduos que compõem o grupo de
Eletricitárias e Eletricitários da nossa base.

Nossos estudos visaram identificar com clareza a
idade, formação, nível de renda, referências pessoais,
nível de adequação à cidadania, relação com a estrutura
sindical brasileira e outras informações importantes das
Eletricitárias e Eletricitários, para tentarmos descobrir,
principalmente, o que nos une e o que nos separa;

E somente então, darmos o próximo passo, que é buscar formas de levar à percepção das pessoas envolvidas,
as conclusões a que chegamos sobre possíveis meios de
promover uma maior interação entre Eletricitárias, Eletricitários e seu Sindicato, em benefício de toda categoria.
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A PESQUISA
Para melhorar nosso nível de compreensão dos indivíduos que compõem o grupo de Eletricitárias e Eletricitários
de São Paulo, fomos às bases entrevistar uma amostragem
significativa de pessoas, com o objetivo de identificar tópicos
que poderiam ser trabalhados no aprimoramento das relações entre representantes e representados pelo STIEESP.
Neste estágio dos trabalhos, poderíamos ter optado
por realizar uma pesquisa por amostragem científica, envolvendo o menor número possível de entrevistados. Porém,
resolvemos estendê-la ao maior número possível de pessoas, com o objetivo de dar ao nosso trabalho de abordagem
outra finalidade intrínseca.
Assim, além da pesquisa, poderíamos chamar a atenção
dos entrevistados interessados para os temas estudados no
nosso Laboratório de Relações Trabalhistas.
E, depois, numa próxima etapa do trabalho, avançar
no aprimoramento das noções de cidadania do grupo e
da consciência coletiva da necessidade da luta sindical em
benefício de todos.
Essa escolha nos levou a entrevistar 4.464 trabalhadoras
e trabalhadores Eletricitários de São Paulo, enquanto que
as melhores pesquisas realizadas pelos maiores institutos
de pesquisa em todo o país, por exemplo, para presidente
da República, envolvem apenas cerca de 3000 entrevistas.
A amplitude da pesquisa nos possibilitou conhecer - com
mínima margem de erro - como são, como pensam as Eletricitárias e Eletricitários das bases, e, ainda, como percebem
sua relação sindical em questões de suma importância.
Os resultados dessa pesquisa estão demonstrados nos
vários gráficos a seguir.
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LABORATÓRIO DE
RELAÇÕES TRABALHISTAS
CONCLUSÃO
Como resultado desta grande dedicação de recursos
materiais e humanos ao longo de mais de seis meses,
colhemos importantes conclusões, que nos levaram a
adotar, de imediato, uma série de medidas administrativas e organizacionais, para fazermos de nosso Sindicato,
uma instituição cada vez mais confiável e capaz de prestar
serviços indispensáveis à melhoria da qualidade de vida
e aumento de salários de todos os Eletricitários e Eletricitárias de São Paulo.
Isso nós já estamos fazendo:
1. Instituição de um grande Conselho Gestor, composto por lideranças da categoria e representantes das
bases;
2. Revisão do Regimento Interno e do Estatuto do Sindicato, com modernização administrativa e organizacional;
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3. Criação de um Grupo de Estudos para aperfeiçoamento das relações sindicais patrões/empregados, constituído por elementos indicados pelo STIEESP representando os trabalhadores e trabalhadoras, e pelo SindiEnergia
e SindInstalação representando os empregadores;
4. Oferecimento de palestras e debates com os associados e convidados, abordando temas como educação
moral e cívica, cidadania e democracia;
5. Criação de um aplicativo de celular, para o associado ter contato online direto com o Sindicato.
Nós já estamos fazendo a nossa parte, mas, com a
sua participação, vamos conseguir fazer muito mais de
tudo o que queremos e podemos fazer por todos nós,
Eletricitárias e Eletricitários de São Paulo. Participem!
Filie-se ao Sindicato e deixe que o Sindicato se filie a você!
www.eletricitarios.org.br/#queromefiliar
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES
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