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Fentect/CUT

PLR 2013/2014/2015

Assembleias avaliam proposta da ECT
te proposta:
• Valor
mínimo de
R$614,00,
e
máximo
de
R$711,00,
referente à
PLR/2013,
que deverá ser paga
na primeira semana Reunião de negociação entre ECT e representantes dos trabalhadores em 18/11
de dezembro;
questionada, afirmou que, inde• PLR de 2014 manteve os mes- pendente do lucro ou prejuízo obtimos critérios da de 2013, e diante do ao final do exercício, seriam gada preocupação dos trabalhadores rantidos na distribuição o montante
e do ministro Ives Gandra sobre a correspondente a 50% calculados
possibilidade de não haver lucro sob os dividendos repassados ao
para a PLR de 2014, a ECT, ao ser Governo Federal.

Foto: Reprodução FENTECT
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SINTECT/GO convoca a
todos os trabalhadores a
participarem das assembleias que serão realizadas no próximo dia 27 de novembro. Na ocasião, os trabalhadores, que já estão
em estado de greve, deverão avaliar
um pacote de proposta de PLR para
três anos, sobretudo os critérios da
PLR de 2015, apresentados recentemente. Além da Participação nos
Lucros, serão também discutidas as
deliberações do CONSIN.
Duas reuniões sobre a PLR foram
realizadas na semana passada. Na
primeira, que ocorreu no dia 18 de
novembro, a ECT insistiu em afirmar que os órgãos governamentais
autorizaram apenas o fechamento
da PLR Trianual (2013/2014/2015).
Após discussões, os representantes
da empresa apresentaram a seguin-

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Goiânia: quinta-feira,
27 de novembro

18:30 (1ª Chamada ) 19h (2 ª Chamada)
Em frente à Agência Central

PAUTA

Interior: quinta-feira,
27 de novembro

{

• Informes;
• Avaliação das negociações e
propostas de PLR’s;
• Avaliação das deliberações
do CONSIN.

ANÁPOLIS

CALDAS NOVAS
17h30 (1ª chamada)
18h (2ª chamada)

17h30 (1ª chamada)
18h (2ª chamada)

17h30 (1ª chamada)
18h (2ª chamada)

Em frente à Ag. Central

Em frente ao CDD

Em frente ao CDD

Em frente ao CDD

17h30 (1ª chamada)
18h (2ª chamada)

MINEIROS

JATAÍ

CATALÃO

RIO VERDE

ITUMBIARA

URUAÇU

17h30 (1ª chamada)
18h (2ª chamada)

17h30 (1ª chamada)
18h (2ª chamada)

17h30 (1ª chamada)
18h (2ª chamada)

18h (1ª chamada)
18h30 (2ª chamada)

Em frente à UD

Em frente ao CDD

Em frente ao CDD

Em frente à UD

ECT apresenta critérios para PLR de 2015

A

s propostas de PLR de
2013 e 2014 já haviam sido
aprovadas pela maioria
das assembleias, coube agora serem
apresentados e discutidos os crité-

rios da PLR de 2015. Embora tenham
sido discutidos os critérios da PLR
de 2015, durante a reunião, conforme descritos abaixo, a minuta para
acordo foi redigida erroneamente, in-

cluindo o item Receita sobre despesa
no Indicador Regional, quando deveria excluí-lo. Apresentamos agora a
redação correta: 50% LINEAR, e 50%
de parcela por indicadores. Que são:

Indicadores Nacionais (Parcela Corporativa) - Representa 60% do total a ser distribuído

Item
A
B
C

Descrição do Indicador
Receita sobre a Despesa Nacional
Universalização do Atendimento
Índice de Qualidade dos Clientes

Abrangência da meta Peso
Nacional
40
Nacional
30
Nacional
30

Indicadores Regionais (Parcela por Unidade Organizacional) - Representa 40% do total a ser distribuído

Item
A
B
C

Descrição do Indicador
Universalização do Atendimento
Entrega de Objetos Simples no Prazo
Entrega de Objetos Qualificados no Prazo

Ao final da audiência no TST,
sob mediação do ministro Ives
Gandra, no dia 19 de novembro, a
empresa reafirmou sua proposta,
que foi assinada apressadamente pela FINDECT, sem consulta
prévia aos trabalhadores daquela
base e sem observar os critérios e
indicadores que são prejudiciais
aos trabalhadores no âmbito regional (receita sobre despesa).

Abrangência da meta
Regional
Regional
Regional

Na verdade, o que se constatou
durante a audiência no TST foi
mais uma preocupação dos representantes da FINDECT em resolver as demandas individuais consequentes de paralisações e outros
assuntos, em prejuízo da discussão dos critérios da PLR.
Já a FENTECT convocou um
CONSIN para aprofundar a discussão deste e outros temas, e pu-

Peso
33,34
33,33
33,33

blicou um informe remetendo a
proposta para ser avaliada nas assembleias dos sindicatos filiados.
Além disso, durante a audiência, ficou instituído um Comitê
paritário para solucionar os problemas da assistência médica.
Compete agora aos trabalhadores da base de Goiás comparecer
as assembleias e fazer suas avaliações.

FENTECT convoca CONSIN
No próximo dia 25 de novembro
será realizado em Brasília/DF o Conselho de Representantes Sindicais
da FENTECT (CONSIN), que deve
deliberar sobre diversos assuntos importantes e urgentes para a categoria
ecetista.

Diretores da Federação e representantes dos trinta sindicatos filiados
deverão participar do Conselho que,
além de analisar a situação da PLR,
discutirão também o descumprimento do ACT 2014/2015 por parte da
ECT, o Adicional de Periculosidade

para os motociclistas, Anistia, Demissões, Postal Saúde, entre outros.
O CONSIN é um fórum deliberativo orientador da FENTECT, composto por representantes da Diretoria
dos Sindicatos Filiados e Diretoria
Colegiada da Federação.

Trabalhadores de Goiás estão em estado de greve
Nas assembleias realizadas em Goiás, no último dia
13 de novembro, quando os trabalhadores foram convocados a deliberar sobre um dia de paralisação para
protestar contra a postura da ECT, a categoria resolveu
aprovar, por unanimidade, apenas o estado de greve,
ampliar a mobilização e poderá deflagrar greve a qualquer momento, ou a partir de um calendário nacional
unificado da FENTECT após realização do CONSIN.
Na ocasião também foi discutido o Adicional de Periculosidade para trabalhadores em motocicletas.

