BRISA aprofunda degradação do serviço!
No anterior comunicado, o CESP denunciou opções da empresa que violam contrato de
concessão e promovem a degradação do serviço e das condições de trabalho.
Confirmaram-se as piores perspectivas, conforme foi amplamente divulgado na comunicação social.
Ao contrário do que seria de esperar, as empresas insistem no caminho da degradação do
serviço de cobrança, atendimento e assistência.
As empresas contornam a denúncia e reclamações dos utentes através da utilização dos
RSF. Com esta artimanha, a entidade fiscalizadora passa ao lado dos reais problemas das
autoestradas.

Aos Trabalhadores da BRISA

CESP reúne com DRH/BRISA
Nos dias 8 de Agosto e 13 de Outubro, o CESP reuniu com a DRH da BRISA. Continua-se a verificar uma grande
dificuldade em resolver os problemas apresentados, dos quais salientamos:
- Corte no subsídio de turno (perda de retribuição do trabalhador por imposição da empresa);

- Não foi, ainda, retificada a carta entregue a trabalhadores do CO Feira e Mealhada com alteração dos referidos
CO´s (reportado em 25-11-2015, 5-2-2016, 16-2-2016 e 11-8-2016);
- Retoma dos trabalhos do Grupo de Trabalho de SST da BCI (aguarda-se desde Setembro de 2015);
- Colocação da fórmula de cálculo do valor do subsídio de deslocação no portal Ligações (reportado em 25-11-2015,
5-2-2016, 16-2-2016 e 11-8-2016);
- Pagamento das horas de Formação em falta (reportado em 25-11-2015, 5-2-2016, 16-2-2016 e 11-8-2016);
- Convocação da Comissão Paritária;
- Falta de pagamento de valores referentes ás deslocações, desde 2013/2014 (reportado em 25-11-2015, 5-2-2016,
16-2-2016 e 11-8-2016);
- Realizados descontos parciais, no vencimento, de minutos e horas, o que é ilegal (reportado em 25-11-2015,
5-2-2016, 16-2-2016 e 11-8-2016);
- Tentativa de alteração das funções dos Oficiais da Mecânica;
- Patrulhas exageradas da BAR, não permitindo pausas, nomeadamente para refeições, em conformidade com ACT;
- Agregações de Portagens que deterioram claramente o serviço e colocam em causa mais postos de trabalho que já
são muito inferiores ao mínimo necessário para garantir a operação;
- Portagem de Carcavelos com falta de equidade na distribuição dos Trabalhadores nos diferentes turnos, entregue
documentação comprovativa;
- Funções e prevenções dos oficiais de electricidade e electrónica (reportado em 13-10-2016).
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Perante as dificuldades criadas pela empresa na resolução dos problemas, os trabalhadores e o
CESP decidirão as iniciativas a desenvolver.

Ajudantes de Oficial da BCI
Ao longo dos anos um número significativo de Ajudantes de Oficial da BCI têm desempenhado funções correspondentes à categoria de Oficial O. Civil da BCI.
Após diversas tentativas do seu Sindicato de Classe, o CESP, junto dos Recursos Humanos do Grupo Brisa, tornamse imperativas novas acções com a força conjunta dos trabalhadores.
Até ao momento, a empresa recusa-se a requalificar estes trabalhadores e garantir que recebam um pagamento justo
e de acordo com as funções que executam.
O CESP apela à unidade dos trabalhadores para exigirem os seus direitos e está a preparar uma ação conjunta para,
em função da vontade dos trabalhadores, poder recorrer a todas
as formas que temos ao nosso alcance para resolver o problema.

Informa-te junto do teu delegado sindical!

Não somos descartáveis!
Pelo emprego com direitos!

Reunião com Grupos Parlamentares
CESP prepara reunião com todos os grupos parlamentares para expor problemas dos trabalhadores do Grupo BRISA.
Nova Vitória dos Trabalhadores Brisa
Tribunal da Relação dá razão aos trabalhadores após recurso
pela Empresa e confirma decisão da 1ª Instância.
CESP avançou com processo em tribunal relativamente ao pagamento de ajudas de custo devidas por transferência a dois trabalhadores.
A Brisa foi condenada pelo tribunal do trabalho do Barreiro a
pagar aos trabalhadores que transferiu em 2011, o valor previsto
para pagamento de km’s no ACT. Condenação confirmada pelo
tribunal da relação do recurso interposto pela empresa.

Isto vem evidenciar que a união dos Trabalhadores junto com o
seu sindicato de classe tem muita força e razão, combatendo as
ilegalidades praticadas pela Empresa.

Abaixo-Assinado
No seguimento da vontade dos Operadores Principais
junto do CESP, este dinamiza um abaixo-assinado para
que estes possam apresentar um conjunto de reivindicações com intuito de melhorar as condições de trabalho.
- Garantir um serviço de atendimento e cobrança rápido e seguro tanto para utentes como para os trabalhadores;
- Garantir trabalhadores em todas as barreiras de portagem 24
horas/dia;

- Não à alteração de funções;
- STOP a check-list absurdas e descabidas.
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