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SINDICATO NAS BASES
A publicação Sindicato nas Bases chega a sua última edição de 2019, trazendo denúncias e reivindicações dos trabalhadores, que orientam os rumos a serem seguidos pelo Sindicato, na busca por melhores condições nos locais de trabalho.
Leia a publicação e acompanhe de perto a atuação do Sindicato nas bases:

ENEL
JAGUARÉ

PENHA

Nos últimos dias, o Sindicato
esteve na base Jaguaré, abrindo
diálogos sobre o processo do Adicional de Periculosidade para os
Técnicos. Numa esclarecedora reunião, os trabalhadores ficaram sabendo sobre os detalhes da tramitação do processo, além de serem
atualizados sobre várias informações da empresa, tais como o banco
de horas e outros pontos de interesse.

Os trabalhadores da base Penha levantaram várias queixas para
o Sindicato: a começar pelos Leituristas, que estão com a NR-10 vencida há meses. Além disso, eles também estão preocupados com o
projeto da Base Móvel, que será implantado no início de dezembro.

SANTANA DO PARNAÍBA,
SÃO CAETANO, GUARAPIRANGA
E PAULA FERREIRA
Nestas bases, a ENEL sinalizou a implantação da escala 6x3
para as equipes de Proteção, igualando aos turnos dos Eletricistas.
O projeto divide opiniões e gerou um alto número de reclamações
nas bases, pois muitos trabalhadores dizem que a medida acaba
com as horas extras, além de sobrecarregar as equipes.
Com objetivo de prestar esclarecimentos e ouvir as opiniões dos
trabalhadores, o Sindicato realizará assembleia, deliberando sobre
as mudanças de horário que foram propostas pela ENEL.

GUARAPIRANGA
Recentemente, o Sindicato realizou reunião na base Guarapiranga, esclarecendo dúvidas e pontos importantes da empresa, como
o banco de horas. O encontro contou com grande participação dos
trabalhadores da base.

EDP SÃO PAULO
Em reunião com a empresa, o Sindicato abriu as
negociações do acordo coletivo, buscando as melhores alternativas para os trabalhadores.
Com relação à mudança para a nova sede, continuam as tratativas com a direção da EDP São Paulo, observando as condições legais, os parâmetros
do acordo e as práticas adotadas em outras empresas. Neste sentido, o Sindicato está sinalizando os
pontos que ainda são alvos de ações e finalização.
Nós acreditamos que o processo está caminhando bem e que o resultado final será positivo
para os trabalhadores da EDP São Paulo.

Os Leituristas também reclamam que a empresa está aplicando
trajetos de longa distância para um curto período. Por exemplo,
durante o expediente, eles realizam leituras na Vila Ré, na zona
leste, e, em curto intervalo, já são obrigados a trabalhar no Brás,
região central.
Os trabalhadores do Corte relataram ao Sindicato que vão a campo, mesmo sem selo ou lacre. Também tomamos conhecimento que
os trabalhadores da base Penha estão sobrecarregados, e que, no
total, a empresa precisa repor 12 postos de trabalho nesta base.
O Sindicato se reunirá com a ENEL, a fim de solucionar os impasses e implementar melhorias urgentemente na base Penha.

CANINDÉ
Os Leituristas do Canindé reclamaram para o Sindicato que a
empresa está cortando o Adicional de Periculosidade, sem comunicado algum. Embora a prática possa ser adotada a qualquer momento quando não haja risco para os trabalhadores, a falta de aviso
é uma demonstração de descuido com os Leituristas.

ITAPECERICA DA SERRA
Em novembro, o Sindicato realizou reunião com os supervisores e
coordenadores da base de Itapecerica, orientando-os sobre a importância do bom diálogo com as equipes.

CONECTA
Os trabalhadores da Conecta reclamaram para o Sindicato que a empresa está determinando período de férias
coletivas, sem consultá-los. O Sindicato
alerta: aqueles que não querem as férias, não assinem o documento.
O trabalhador é quem decide se as
férias podem ser parceladas, ou, ainda, o Sindicato, por meio de acordo ou
convenção coletiva. Sem a devida autorização ou concordância do trabalhador,
torna-se ilegal conceder férias coletivas
de forma obrigatória.

CESP
O Sindicato está dando andamento às tratativas da PLR e da assinatura do acordo. A empresa sinalizou para o Sindicato que,
provavelmente, realizará o pagamento da contribuição assistencial, sem descontar taxas dos trabalhadores.

NEO BPO

EMAE

Os trabalhadores da NEO BPO continuam enfrentando problemas de falta de pagamento, inclusive das diferenças dos benefícios. O Sindicato já ampliou o diálogo com a gestão da empresa
e irá adotar medidas jurídicas, caso os devidos pagamentos não
sejam regularizados.

Agência São Miguel
Recentemente, uma trabalhadora da agência São Miguel foi injustamente acusada por abandono de trabalho. Ela comunicou a coordenação o período em que iria usufruir de seu benefício de banco
de horas, porém, o responsável informou a gerência e o RH que a
trabalhadora abandonou o seu posto.
O Sindicato já está apurando o caso e cobrando respostas sobre
o ocorrido.

Agência Tatuapé

Um grupo de trabalhadores transferidos da agência São Miguel
para a agência Tatuapé está sem receber Vale Transporte e Vale Refeição há três meses. Com a difícil situação, alguns trabalhadores precisam até mesmo faltar, por não terem dinheiro suficiente para bancar
o transporte até o trabalho.
O Sindicato cobrou a empresa, que prometeu efetuar o depósito
dos benefícios pendentes no dia 05 de dezembro. É uma situação
insustentável!

CTEEP
Nos últimos dias, a diretoria do
Sindicato cobrou acompanhamento das metas da PLR 2019, garantindo a transparência no processo.
Sabemos que a CTEEP está
atravessando um período de mudanças e já está alocada em nova
sede. Por enquanto, o Sindicato
está aguardando convite para conhecer a estrutura e a nova gerên-

cia de RH.
Dentro do pacote de mudanças, a ISA CTEEP recentemente
anunciou seu novo presidente: é
o engenheiro Rui Chammas, que
tomará posse no dia 06 de janeiro
de 2020.
Esperamos que as mudanças
tragam bons reflexos para os trabalhadores!

SECRETARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA

INFORME

Companheiros, é cada vez maior o número de demissões
dos trabalhadores com restrições de saúde. Mesmo com o
aumento das ações de segurança no trabalho, as empresas
estão fazendo demissões dos restritos, de forma preocupante.
Sabemos que os Eletricitários, sobretudo Eletricistas e Leituristas, sempre estão expostos a lesões e doenças ocupacionais. Por isso, o Sindicato criou a Secretaria de Saúde e
Segurança, que abre CATs não só em casos de acidentes, mas
também para a prevenção das doenças ocupacionais.
Se você enfrenta doenças ocupacionais ou corre risco iminente de desenvolvê-las, procure o Sindicato. Com saúde não
se brinca!

ATENÇÃO

Trabalhador com o CAT aberto garante
um ano de estabilidade!

Nos últimos dias, o Sindicato encaminhou carta para o Governo do
Estado de São Paulo, apresentando denúncias de má gestão e corrupção na empresa. O objetivo é corrigir os rumos da EMAE e lutar por
transparência na administração da estatal paulista.
A diretoria do Sindicato aguarda o retorno do Governo com os esclarecimentos sobre os indícios levantados, e espera uma reunião.

TERWAN
Os trabalhadores da Terwan ainda reivindicam melhorias na estrutura do canteiro, sobretudo no vestiário apertado.
O Sindicato vem ampliando o diálogo com a empreiteira, a fim de
garantir que as reivindicações dos trabalhadores sejam atendidas o
mais rápido possível.

ELEKTRO
Assim como na CTEEP, a diretoria do Sindicato cobrou da
Elektro o acompanhamento das
metas da PLR, prevendo o processo para evitar surpresas nas
datas de pagamento do benefício.
A empresa também informou

que o novo plano de saúde será
implantado em dezembro, mas
o Sindicato buscará meios para
adiar a transição para o início
do ano que vem, visando mais
tranquilidade na mudança de
planos.

B. TOBACE
Em visita à base Padroeira, o
Sindicato reforçou a importância da
participação dos trabalhadores nas
assembleias e ouviu reclamações
sobre o pagamento da PLR. Na ten-

tativa de solucionar os impasses, o
Sindicato solicitou a apresentação
dos holerites para conferência dos
pagamentos, mas nenhum trabalhador entregou o documento.

SYKUÉ BIOENERGYA
A empresa recebeu a pauta aprovada e o Sindicato aguarda ser
chamado para efetivar a abertura das negociações.

ATENDIMENTO AOS SÓCIOS E
DEPENDENTES na sede do sindicato
De segunda A quinta das 8h às 12h
e das 13h30 às 18h30

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

Juntos
na luta!

São Paulo, 02 de dezembro de 2019.
P/ Diretoria
Eduardo Annunciato, “Chicão”
Presidente

PARTICIPE ATIVAMENTE DAS LUTAS do sindicato!

