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INFORME 034/2015 da FENTECT - Brasília, 05 de novembro de 2015. 

 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS, 

AOS TRABALHADORES DE BASE E  

À DIRETORIA COLEGIADA 

 

 

 

Reunião do Comando Permanente de Negociações da FENTECT com a ECT 
 

 

 

Companheiros(as), 

 

O Comando Permanente de Negociações da FENTECT esteve reunido com a representação da 

ECT nos dias 04 e 05 de novembro, para tratar de assuntos referentes ao acompanhamento da 

execução do Acordo Coletivo 2015/2016.  

Na reunião, tratamos também de problemas vividos pela categoria, tais como SGDO e DDA. A 

FENTECT apresentou sua discordância em relação ao uso do SGDO como ponto eletrônico, bem 

como à implementação da DDA. Sobre estes temas a empresa disse que não poderia dar uma 

resposta no momento pelo fato da área envolvida não ter se manifestado, mas que estes temas 

serão debatidos na reunião de dezembro. 

Sobre a solicitação de antecipação do 13º e do pagamento de dezembro para o dia 30/11, a 

exemplo do que vem ocorrendo todos os anos, inclusive no ano passado, a empresa negou.  

Deixamos nosso protesto.  

A FENTECT solicitou a ampliação da composição da Comissão de Entrega Pela Manhã, para 7 

membros. A empresa ficou de dar a resposta, amanhã, 06/11/2015. 

Por fim, foi debatido o calendário de reuniões do Comando Permanente de Negociação, com a 

ECT, bem  como a formalização das Comissões Temáticas (Assédio Moral e Sexual, Equidade 

Racial e Gênero),  que passam ter 7 membros.  

Ficou definida a periodicidade das reuniões, que passam a ser mensais.  

Sobre as negociações regionais, ficou definido que os sindicatos locais tratarão suas questões nas 

Diretorias Regionais, e, caso necessitem de apoio, a FENTECT pode solicitar a discussão. 
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A FENTECT orienta os sindicatos a acompanharem a implementação do ACT e formalizar à 

FENTECT qualquer descumprimento, para que estes sejam tratados nas reuniões mensais do 

Comando Permanente de Negociação. 

Segue, em anexo, a ata da reunião. 

 

Saudações Sindicais, 

 

           

José Rivaldo da Silva  Geraldo Francisco Rodrigues  Rogério Ferreira Ubine 

Sec. de Adm. e Finanças  Sec. de Adm. e Finanças  Sec. de Assuntos Raciais 

 

 

          

José Gonçalves de Almeida   Evandro Leonir da Silva  Francisco José Nunes 

Supl. Diretoria FENTECT  Sec. de Assuntos Jurídicos  Sec. de Aposentados 

 

 

 

 

Sec. de Política Sindical 

 


