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Inhumas
17h (1ª chamada) - 17h30 (2ª chamada)

Em frente a AC

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 09 de junho de 2016

Anápolis
17h (1ª chamada) - 17h30 (2ª chamada)

Em frente ao CDD JK

Assembleias serão realizadas para eleger
 delegados

O SINTECT/
GO reali-
za nos dias 

08 e 09 de junho de 
2016 Assembleias 
Regionais e Assem-
bleia Geral Extraor-
dinária, respectiva-
mente, para escolher 
seus representantes 
no 33º Conselho de 
Representantes da 
FENTECT (CONREP). As Assem-
bleias Regionais acontecerão em 
Inhumas e em Anápolis, conforme 
horário abaixo. Já a Assembleia 
Geral acontecerá em Goiânia, a 
partir das 18:30 em frente à Agên-
cia Central, situada na Praça Cívi-
ca, Setor Central.

Este ano, o CONREP será rea-
lizado na Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Indústria 
(CNTI), em Luziânia/GO, entre 
os dias 07 e 09 de julho.  Todos os 
sindicatos do país têm até o dia 10 
de junho para encaminhar à Fede-
ração, os nomes dos trabalhadores 
que os representarão no Conselho 

(delegados e observadores).
Cada sindicato deverá eleger 

seus representantes em assem-
bleia, na proporção de um dele-
gado para cada 600 trabalhadores 
na base, sendo no mínimo 30% de 
mulheres. Somente poderão ter 
direito a voto e serem votados os 
ecetistas sindicalizados. Em Goi-
ás, serão eleitos cinco representan-
tes e um observador.

CONREP

O Conselho de Representantes 
da FENTECT é um órgão delibera-
tivo orientador da Federação, cujo 

objetivo é definir a 
Pauta de Reivindi-
cações do ano em 
vigência e debater 
os rumos da Cam-
panha Salarial a 
nível nacional.

Também cabe 
ao CONREP esta-
belecer diretrizes 
e planos que nor-
tearão as ativida-

des da FENTECT; analisar e deci-
dir sobre propostas de exclusão do 
quadro social de Sindicato filiado; 
definir os planos de lutas da cate-
goria; autorizar a instauração de 
dissídio coletivo de âmbito nacio-
nal; entre outras ações de cunho 
administrativo.

A participação dos trabalhado-
res sindicalizados nas assembleias 
é muito importante, pois é neste 
momento que aqueles que os re-
presentarão no CONREP serão 
escolhidos. São os delegados que 
participarão das discussões e, jun-
tos, definirão o rumo da Campa-
nha Salarial 2016.

{PAUTA
Informes,
Tirada de delegados do CONREP.

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

Assembleias Regionais - 08 de junho 2016

CONREP



ECT altera forma de pagamento 
do Abono Pecuniário

Edital publicado no dia 03/06/2016 no jornal O Hoje

No último dia 31 de 
maio, os Correios in-
formaram através do 

“Primeira Hora” que iria corrigir 
a forma do pagamento do abono 
pecuniário, deixando de acrescer 
70% sobre os 10 dias trabalhados. 
Dessa forma, a Empresa estaria se 
ajustado à legislação e à jurispru-
dência atual do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST).

Após doze meses de trabalho 
todo trabalhador tem direito a 
gozar um mês de férias pelo que 
receberá sua remuneração mais 
1/3 Constitucional (no caso dos 
Correios 70%). Contudo, qualquer 
trabalhador pode tirar menos dias 
de férias e “vender” parte delas, 
ou seja, ele pode tirar 20 dias de 
férias e trabalhar 10 dias. Como 
remuneração desses dez dias, ele receberá o Abono Pecuniário, as-

sim, ele deve rece-
ber o valor de sua 
remuneração + 1/3 
(no caso dos Cor-
reios 70%) de férias 
e no caso de venda 
de parte dos dias, re-
ceberá ainda a remu-
neração simples dos 
10 dias trabalhados. 
Entretanto, a ECT 
pagava o abono pe-
cuniário, acrescen-
tando 70% sobre os 
10 dias trabalhados.

De acordo com o Processo Nº 
TST-RR-102-98.2011.5.07.0007, em 
que a ECT se baseou, “O emprega-
do que converte 10 dias de férias 
em pecúnia, nos moldes do artigo 
143 da CLT, faz jus ao pagamento 
do valor correspondente a 30 dias 
de férias (salário + 1/3), além da 
remuneração normal dos 10 dias 
trabalhados. Assim, por exemplo, 
um empregado com salário de 
R$900,00 vai receber R$900,00 + 
R$300,00, pelas férias, além da re-
muneração equivalente a 10 dias 
de trabalho (R$300,00), totalizan-
do R$1500,00”.Trecho do Primeira Hora do dia 1/06/2016

ATENÇÃO

Os trabalhadores interessados em ingressar com 
ações relacionadas à correção do FGTS, cobrança dos 
reflexos do Vale Alimentação e cobrança das diferenças 
de Horas Extras tem até o dia 17 de junho de 2016 para 
encaminhar ao SINTECT-GO os seguintes documen-
tos:

FGTS: Extrato FGTS de 1999 em diante - retirado 
na própria Caixa Econômica- , documentos pessoais, 
comprovante de endereço e ficha cadastral.

Vale Alimentação: Documentos pessoais, compro-
vante de endereço, ficha cadastral e ficha financeira 
de 1988 em diante.

Horas Extras: Documentos pessoais, comprovante 
de endereço, ficha cadastral e ficha financeira dos úl-

timos cinco anos e três ou mais contra cheques em que 
conste o exercício de hora extras – escolher os meses 
que mais executou horas extras.

Ações do Jurídico


