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Informe 108 da Comissão de PCCS – Brasília – DF, 07/12/2011. 
 

 
AOS SINDICATOS FILIADOS  
 

 

Prezados(as) Companheiros(as), nos dias 01 e 02 de dezembro de 2011, aconteceu em 
Brasília-DF o XIV CONSIN – Conselho de Sindicatos, onde a Comissão Nacional de PCCS da 
FENTECT esclareceu sobre o andamento das negociações com a ECT em torno do plano. Após os 
esclarecimentos e muito debate foram tomadas as seguintes deliberações: 

- Inversão do Termo de Não Aceite para “TERMO DE ACEITE” do PCCS/2008. 

- Prorrogação da entrega do “Temo de Aceite” com término somente após estabelecido o 
calendário e a discussão de todos os pontos que ainda estão pendentes: Matriz de Desenvolvimento, 
Tabela Salarial, realinhamento, PIE - Programa de Incentivo Escolar, e Extensão dos Adicionais. 

- Consulta Jurídica sobre a possibilidade de ingresso com ação judicial, através da 
FENTECT, propondo adiamento da entrega do “Termo de Não Aceite”, sabendo que o Sindicato de 
Goiás teve êxito em sua ação. 

- Consultar a assessoria do DIEESE sobre nossa proposta de Tabela Salarial e 
realinhamento. 

No dia 06 de dezembro de 2011estivemos reunidos com a comissão de PCCS da ECT, 
onde protocolamos a carta CT FEN-339/2011 referente às deliberações dos trabalhadores no XIV 
CONSIN acima mencionadas.  

Quanto o ao ponto “Termo de não Aceite” e inversão para “TERMO DE ACEITE”, a 
direção da ECT recusou a prorrogação do prazo e a inversão do termo. Dando prosseguimento à 
reunião foi feita uma explanação pela ECT sobre Recrutamento Interno, inclusive muito superficial, 
onde a empresa ainda não havia definido critérios nem definido número de vagas. A comissão da 
empresa não levou em consideração as propostas dos trabalhadores e ainda afirmou que quem assinou 
o termo de não aceite não terá as referências contidas no PCCS 95, postura essa rechaçada pela 
Comissão de PCCS dos trabalhadores. A empresa Informou ainda que pontos relacionados à Matriz 
de Desenvolvimento e os demais critérios do RI não estavam prontos, e que serão constituídos por 
grupos de trabalho dos setores correspondentes às áreas envolvidas.  

Nesta discussão pudemos perceber que mais uma vez a direção da ECT não está se 
dispondo a discutir o tema, mas sim impondo os critérios de forma unilateral. Nós, representantes dos 
trabalhadores, nesta reunião, exigimos da empresa nossa participação na discussão. A ECT ficou de 
nos dar uma resposta posteriormente. 
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Esta comissão argumentou à ECT sobre a necessidade de se estabelecer um calendário de 
negociação para discutirmos os pontos pendentes, bem como acompanhamento da implantação do 
PCCS. A Comissão da ECT solicitou que apresentássemos uma proposta de calendário, o qual já 
protocolamos junto a ECT. 

Por fim, precisamos da mobilização da categoria para que possamos resolver as situações 
pendentes e ter o Plano integralmente implantado.  

Estamos encaminhando em anexo algumas atas de reuniões de negociação desta comissão 
com a ECT, já encaminhadas em informes anteriores. 

 

Saudações Sindicais,    

 

 
 
  
   

Denílson dos Santos Rocha  Guaraci da Costa José Gonçalves de Almeida 
Comissão de PCCS Comissão de PCCS Comissão de PCCS 

   
 
   

Maria de Lourdes Paz Félix  Luiz Carlos M Vargas  Noel Oliveira de Souza 
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