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DATA: 31/08/2012
LOCAL: Sala B-01, Bosque do Conhecimento - Universidade dos Correios.
Horário: 11h às 13h30

PARTICIPAÇÃO:

Pela ECT: Luiz Eduardo Rodrigues da Silva, Alexandre Martins Vidor, Ana Maria de

Almeida Ribeiro, Lúcio Dias Braga, Henrique Jorge Coêlho de Carvalho e Ernani de

Souza Coelho.

Pela FENTECT: Edson Dorta Silva, Halisson Tenório Ferreira, Reinaldo de Jesus,

Maximiliano Velazques Filho, Abraão Ferreira da Silva, Marco Antonio Sertório, Vitor

Rittmann Silva, Marcílio Alves de Medeiros, Reginaldo de Freitas Souza, Valdir Candeu,

Lúcio Ferreira de Melo, Gilmar Machado Moura,
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Aos trinta e um dias do mês de agosto de 2012, na Sala B-01, localizada no Bosque do

Conhecimento da Universidade dos Correios, reuniram-se a Comissão de Negociações

da ECT e o Comando Nacional de Negociações e Mobilização da Campanha Salarial

2012/2013 da FENTECT. Conforme solicitado por meio da CT/FEN 209/2012, pela

representação dos trabalhadores, na reunião do dia 28/08/2012, a Comissão de

Negociações da ECT abriu os trabalhos entregando a análise dos itens da pauta de

reivindicações que foram questionados naquele documento. A representação dos

trabalhadores informou que fará análise da resposta. Solicitou ainda, que as

negociações junto à ECT prossigam com os debates, item a item, de toda a pauta de

reivindicações protocolada no dia 26/07/2012, pois os trabalhadores entendem que a

ECT não realizou os devidos debates em mesa de negociação, como corresponde uma

verdadeira negociação de ACT, de uma categoria de mais de 120 mil trabalhadores,

pois interrompeu os debates quando os trabalhadores ainda estavam apresentando a

cláusula 15 da pauta nacional. A Comissão de Negociações da ECT informou que

conforme documento entregue na reunião do dia 20/08/2012, todas as cláusulas da

pauta de reivindicações foram devidamente analisadas e respondidas. A representação

dos trabalhadores entende que a ne ciação do ACT 2012/2013 da categoria não se dá

com troca de documentos art ,mas no debate em mesa de eg
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além do que as análises da ECT não correspondem item por item da pauta nacional

como se refere a Comissão de Negociações da ECT, sendo que a grande maioria das

respostas da ECT propõe a re-edição do acórdão do TST, que foi rejeitado pelos

trabalhadores, pois não representa nenhum avanço para categoria. A Comissão de

Negociações da ECT informou que aguarda uma contraproposta por parte da

FENTECT, para que seja dado o prosseguimento das negociações do ACT 2012/2013.

A representação dos trabalhadores informou que apresentou para ECT as

necessidades dos trabalhadores para melhorar suas condições de vida, trabalho e

saúde. Portanto, cabe aos empregadores (ECT), que mantêm o controle orçamentário

da Empresa, apresentar uma proposta no mínimo razoável que atenda integral ou

parcialmente as reivindicações dos trabalhadores. Também solicitou que seja agendada

uma nova reunião, no dia 04/09/2012 ás 14h, com a Comissão de Negociações da ECT,

onde possa ser explicada a adequação aos normativos da ANS, contida na proposta da

ECT, para o plano de saúde. A Comissão de Negociações da ECT ratificou que, em

relação à adequação da cláusula 11 do acórdão, o tema já foi exaustivamente explicado

e debatido em reuniões anteriores. A representação dos trabalhadores não concordou

que a ECT tenha debatido e explicado as mudanças da questão de saúde e entende

que a proposta da ECT de regulamentar o plano de assistência médic%dontológico

com as normas da ANS e as diretrizes do Governo Federal vem para retirar direitos e

benefícios garantidos pela categoria. A Comissão de Negociações da ECT reafirmou

que o benefício será mantido na forma da proposta apresentada e que não está

encerrando a continuidade dos debates negociais e que uma nova reunião dependerá

do surgimento de contraproposta. A representação dos trabalhadores reafirma a

necessidade de novas reuniões para debater a pauta na íntegra e principalmente o

quesito saúde. Nada mais a tratar, a reunião foi encerrada às 13h30.
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Conhecimento - Universidade dos Correios.
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Vitor Rittmann Silva (RS)
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Marcílio Alves de Medeiros (VP)

Regi

DATA: 31/08/2012
LOCAL: Sala 8-01,
Horário: 11h às 13

Valdir Candeu (SJO)
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