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Até quando o trabalhador vai aguentar?!
Salários baixos, exploração de mão de obra, jornada de trabalho excessiva, metas impossíveis de serem
cumpridas, falta de Plano de Cargos, Carreira e Remuneração... Essas são apenas algumas das práticas utilizadas
pela Energisa-PB com os eletricitários paraibanos. A empresa, nos últimos anos, vem batendo recordes de lucratividade, graças ao esforço e dedicação dos trabalhadores que se empenham, diuturnamente, para executar o trabalho da melhor maneira possível. Pela política adotada hoje pela empresa, percebe-se que quanto mais lucro obtém, menos repassa para os seus empregados.
A Energsia-PB não vem valorizando seu quadro de empregados, pois apesar de ser uma grande empresa, a mesma, ainda,
não tem um Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).
Hoje, os eletricitários paraibanos são promovidos sem qualquer
critério, ou seja, a bel prazer do chefe. O SINDELETRIC tem cobrado a implantação do PCCR, no entanto, a empresa informa que
já tem um Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, muito embora até hoje o mesmo nunca tenha sido apresentado, nem para o
Sindicato, tampouco para os trabalhadores, que continuam sem
qualquer conhecimento e perspectiva de crescimento e reconhecimento
O SINDELETRIC chama a categoria para se UNIR e LUTAR em busca de melhores condições de trabalho, remuneração,
além da implantação de uma política de valorização do trabalhador.

Ultra secreta: Relação das bolsas de estudo!
O SINDELETRIC já solicitou a Energisa reiteradas vezes, através de ofícios, a relação de empregados que
estão contemplados com o recebimento das bolsas de estudo Cláusula Décima Terceira do Acordo Coletivo de Trabalho uma vez que o Sindicato tem recebido várias denúncias por parte dos
trabalhadores que se escrevem para solicitar tal beneficio e não são
contemplados, assim como por diversas vezes sequer obtém qualquer resposta da empresa.
Não se justifica a falta de transparência por parte da Energisa
em relação às bolsas de estudo fornecidas aos seus empregados. Disponibilizar a relação dos beneficiados significa transparência, ou seja, certeza do cumprimento do ACT. O SINDELETRIC aguardará
até o final de julho pelo fornecimento da relação de contemplados, e
caso da mesma não seja fornecida, entrará na Justiça para exigir o pleno cumprimento do Acordo Coletivo de
Trabalho.
ESTAMOS DE OLHO!
O SINDELTRIC está atendo em relação ao excesso de jornada realizada pelos leituristas que estão trabalhando
todos os sábados!
Eletricistas vamos nos unir em busca de melhores salários, pois não se justifica uma categoria diferenciada e
especializada ganhar o piso da empresa.
NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO!
O SINDICATO SOMOS NÓS! NOSSA FORÇA E NOSSA VOZ!

