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SINDICATO NAS BASES
Nos últimos dias, o Sindicato acompanhou de perto as reclamações dos trabalhadores em várias bases. A partir das queixas, é possível nortear a luta por melhores condições no ambiente de trabalho e orientar os rumos para novas conquistas.
Acompanhe o periódico Sindicato nas Bases e veja as principais demandas levantadas pelos Eletricitários:

ENEL
LEITURISTAS
Em visita à base de São Caetano e à base Cajati, a diretoria do Sindicato se
reuniu com os trabalhadores da Leitura, para prestar apoio e dar esclarecimentos
sobre o projeto-piloto da Base Móvel, que vem sendo implantado pela ENEL.
Agora, a ideia é realizar encontros em outras bases da empresa, a fim de
esclarecer dúvidas e explicar as mudanças para o maior número de Leituristas
possível. Há reivindicações importantes dos trabalhadores que já estamos encaminhando a empresa.

TMA
Após estabelecer diálogos com os trabalhadores do TMA da ENEL, a
direção do Sindicato agendou reunião para tratar dos assuntos gerais das
bases e definir a atuação frente aos obstáculos que vêm sendo apresentados pelo grupo de trabalhadores.

LINHA VIVA - BASE SANTO ANDRÉ
Em visita à base Santo André, os trabalhadores da Linha Viva levantaram para o Sindicato várias reclamações sobre a mudança de
horário. O Sindicato realizará discussão com a empresa, a fim de ajustar o expediente dos trabalhadores da Linha Viva.

PLANO DE SAÚDE DA FUNDAÇÃO CESP
Com objetivo de prestar suporte aos trabalhadores da ENEL e
pressionar a Fundação CESP pela
melhoria da qualidade dos serviços prestados, o Sindicato abriu
um posto de atendimento do plano
de saúde em sua sede.
Em funcionamento às terças e

quintas-feiras, das 9h às 12h e das
13h às 17h, o posto de atendimento da Fundação CESP conta com
uma atendente e com o telefone
(11) 3346-2755.
A intensa participação do Sindicato nas tratativas da empresa
com a Fundação CESP, vem ge-

CONECTA
Na Conecta, persistem as reclamações com relação às escalas. Os trabalhadores explicam
que a empresa não para de mudar as folgas anteriormente combinadas, programando-as para os
feriados. Tal medida intransigente
desrespeita o descanso e a vida
social dos trabalhadores.
Outra reivindicação foi levada
para a diretoria do Sindicato: desta vez, os supervisores que acompanham as equipes, novamente

rando melhorias para todos os trabalhadores da ENEL. Assim, após
muitas reivindicações, o Hospital
Samaritano passou a atender a
categoria B do plano de saúde, a
partir do dia 01 de novembro.
No sentido de cobrar a Fundação CESP, realizamos reunião

para solicitar melhorias na rede
credenciada em algumas regiões
(principalmente na zona leste de
São Paulo), reivindicando, também, aprimoramentos no aplicativo para celular e desenvolvimento
de melhores políticas de reembolso e atendimento.

CERMC
solicitaram o pagamento do adicional de periculosidade sobre as
atividades que desempenham na
rede elétrica.
O Sindicato está ampliando o
diálogo com a empresa, a fim de resolver
os impasses e garantir
melhorias para os trabalhadores da Conecta,
o mais rápido possível.
Fiquem atentos a
nosso chamado!

Ignorando a decisão da Justiça do
Trabalho, a empresa se recusou a retomar as discussões com o Sindicato, deixando de lado o processo negocial. O
Sindicato novamente adotará medidas
jurídicas e políticas, pressionando a Cooperativa de Eletrificação Rural de Mogi
das Cruzes, até que se retomem as negociações do acordo e que sejam garantidos os direitos dos trabalhadores.
Se perdurar esse entrave vamos
protestar na porta da empresa e nas
ruas de Mogi das Cruzes.

NEO BPO
Reclamações sobre infraestrutura e péssimas políticas de trabalho adotadas pela NEO BPO vêm causando inquietação nos
atendentes e no Sindicato. Acompanhe as principais demandas encontradas nas agências:

AGÊNCIA JABAQUARA

AGÊNCIA SANTO AMARO

Recentemente, a diretoria do Sindicato averiguou as condições da
agência Jabaquara e identificou várias irregularidades, além de receber
diversas reclamações dos trabalhadores. É ponto comum o questionamento dos gastos com o plano de saúde e o plano odontológico, que, segundo o pessoal das agências, são muito altos e não trazem vantagens.
Muitos trabalhadores denunciaram para o Sindicato que vêm sendo
pressionados a realizarem seus atendimentos em apenas 12 minutos, o
que causa estresse e gera tensão em todo o grupo.
Alguns trabalhadores procuraram o Sindicato para denunciar diferenças no pagamento do Vale Refeição, cujos valores vieram mais baixos
do que o previsto. Além disso, eles também se queixam que o Banco de
Horas ainda não foi pago.
Na agência Jabaquara, os atendentes seguem expostos a riscos ergonômicos, uma vez que as cadeiras anteriormente solicitadas ainda não
foram providenciadas pela NEO BPO. Outro problema estrutural encontrado nesta base é que a empresa está deslocando trabalhadores de
outras regiões para atuarem na agência Jabaquara.

O Sindicato tomou conhecimento que os atendentes da agência
Santo Amaro que possuem 15 ou mais minutos de atrasos durante o
mês, estão sendo punidos com a perda da cesta básica.

EDP SÃO PAULO
O Sindicato se reuniu novamente com a direção da empresa, para esclarecer alguns
pontos relacionados à mudança para a nova sede, em São
José dos Campos. Durante o
encontro, ficou definido que a
empresa garantirá os benefícios da cláusula do ACT sobre
transferência de local de traba-

lho para todos os envolvidos no
processo.
Também há boas notícias
sobre as negociações do acordo, uma vez que o Sindicato já
conseguiu garantia de data base
e ultratividade. No momento,
aguardamos o agendamento de
nova reunião para a abertura do
processo de discussões.

A diretoria já está cobrando dos gestores da empresa o pagamento da cesta básica para todos aqueles que foram punidos injustamente. É importante relembrar que ATRASO NÃO É FALTA. Logo,
as punições de faltas não devem ser aplicadas aos casos de atrasos!

AGÊNCIA SÃO MIGUEL
Após as denúncias encaminhadas pelo Sindicato, a empresa fez várias modificações nesta agência da zona leste. Por lá, o ambiente está
mais seguro e os atendentes já contam com os assentos adequados,
eliminando os riscos ergonômicos.

OUTRAS AGÊNCIAS
Nos últimos dias, o Sindicato também visitou as agências de Barueri, Itapevi, Pirapora do Bom Jesus e Jandira. As reclamações recebidas nas bases serão encaminhadas à gestão da NEO BPO, visando
melhorias para todos os atendentes.

EMAE
Durante a visita do Sindicato
à EMAE, os trabalhadores cobraram melhorias na estrutura da
nova sede da empresa. Mesmo
com o investimento multimilionário no novo local, ainda há muitos problemas a serem vencidos:
de acordo com os trabalhadores,

WhatsApp do
ELetricitário

a empresa nem oferece condições adequadas no refeitório, por
exemplo.
O Sindicato também está fiscalizando a EMAE, já que a empresa realizou sua mudança sem
licitação, gerando dúvidas quanto
à utilização do dinheiro público.

(11) 97453-9897

Envie para este número o seu nome, informando a empresa na
qual trabalha, e receba as notícias do Sindicato!

ATENDIMENTO AOS SÓCIOS E
DEPENDENTES na sede do sindicato
De segunda A quinta
das 8h às 12h
e das 13h30 às 18h30
Novembro é mês de luta
contra o câncer de próstata!
O Sindicato dos Eletricitários de São Paulo apoia esse movimento e orienta todos os trabalhadores a fazerem seus exames de prevenção. Vamos ampliar o diálogo nas bases, em nossas famílias e
nas redes sociais, pois a conscientização e o fim do preconceito com
a saúde do homem são os remédios mais eficazes contra o câncer
de próstata!

NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO.
Acesse o site www.eletricitarios.org.br
e preencha sua ficha de filiação!

Juntos
na luta!

São Paulo, 04 de novembro de 2019.
P/ Diretoria
Eduardo Annunciato, “Chicão”
Presidente

PARTICIPE ATIVAMENTE DAS LUTAS do sindicato!

