Sindicato das Indústrias Eléctricas Sul e Ilhas
Aos trabalhadores da Visabeira
Visabeira não responde ao caderno reivindicativo
O SIESI reuniu com um representante do
Grupo Visabeira no dia 5 de Março, no
Ministério do Trabalho no Porto.
Foi apresentado o Caderno Reivindicativo
aprovado
pelos
trabalhadores
e
a
necessidade de valorizar o trabalho que
todos os dias os trabalhadores das diferentes
empresas prestam. Lamentavelmente, o
representante da empresa referiu que o
Grupo “não via oportunidade” em discutir as
reivindicações dos trabalhadores.
Outras questões foram levantadas pelo
SIESI, nomeadamente: a situação das
ajudas de custo e a necessidade de
clarificar as rúbricas dos recibos; os EPIs que
não são adequados (capacetes e viseiras
principalmente), os elevados ritmos de
trabalho e os horários de trabalho
desregulados (o desrespeito pelas 11 horas
de descanso e autocarros a sair de Viseu no
Domingo à meia-noite para pegarem ao
serviço às 8h da manhã do dia seguinte), da
formação
em
falta
para
alguns
trabalhadores que operam
gruas
e
“barquinhas”, entre outros.

SOBRE O COVID-19
O SIESI questionou a Visabeira sobre as
condições em que os trabalhadores estão
a laborar neste período de contenção do
“Corona Vírus”. Foi solicitado o Plano de
Contingência e as medidas que estão a
pensar implementar para proteger a
saúde dos trabalhadores.
A protecção da saúde e segurança dos
trabalhadores
é
da
inteira
responsabilidade das empresas. As
orientações
definidas
pelos
organismos competentes devem ser
cumpridas. No entender do SIESI
nenhum
trabalhador
deve
ser
prejudicado nos seus direitos e
rendimentos.
Consulta o site (www.siesi.pt) e o
facebook
do
SIESI
(www.facebook.com/siesisindicato) para
estares informado.
Contacta o teu sindicato para mais
esclarecimentos: 91 202 10 11.

O representante do Grupo respondeu que
era “vago” e que precisava de dados mais
concretos para poder resolver.
O SIESI vai desenvolver acções junto dos
trabalhadores
para
clarificar
algumas
daquelas situações, apesar de ter afirmado
que as situações descritas são prática em
todo o País, nas várias empresas.
A participação dos trabalhadores é crucial
para podermos dar uma resposta clara e
correcta e para se resolver estas questões
que afectam os trabalhadores.

Os trabalhadores das
empresas instaladoras
merecem ser respeitados!

Sindicaliza-te!
Juntos somos mais fortes!

Unidade! A força dos trabalhadores!
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