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COMUNICADO SINDECTÉB 002/2013  
 

 

  Bauru/SP, 15 de Fevereiro de 2013. 

 

NEGOCIAÇÕES - PLR 2012 e 2013 

 

A diretoria do SINDECTEB, juntamente com representantes dos Sindicatos de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins e Rio Grande do Norte, irá se reunir com diretores da ECT 

para discutir os critérios da Participação nos Lucros e Resultados de 2013. O encontro está 

marcado para os dias 19 e 20 de Fevereiro em Brasília. Os diretores sindicais irão negociar a 

PLR referente ao ano de 2013, que será paga no primeiro semestre do ano que vem. 

 As negociações da PLR 2012, que será paga em 2013, não foram feitas pela FENTECT. 

A Federação se recusou a negociar com a Empresa e este comportamento abriu precedentes 

para que a ECT adotasse os critérios que desagradam aos trabalhadores. A demora para iniciar 

as conversas com a empresa e a ausência dos representantes sindicais nas reuniões de 

negociação foram apenas alguns dos erros cometidos pela Federação. A proposta da ECT foi 

aprovada incluindo a volta do Gerenciamento de Competências e Resultados (GCR). O 

SINDECTEB em parceria com os outros Sindicatos já haviam protestado e retirado o GCR 

das negociações anteriores. 

 Os Sindicatos Unificados não participaram do processo de negociação da PLR 2012, 

uma vez que esta ocorreu no início do ano passado em um momento em que os cinco 

sindicatos ainda estabeleciam a sua união. Neste ano, estabelecida a parceria com os 

companheiros do Rio Grande do Norte, São Paulo Tocantins e Rio de Janeiro, a participação 

dos Sindicatos Unificados nas negociações da PLR 2013 é garantida. A reunião dos dias 19 e 

20 também será uma oportunidade de retomar o caso da PLR 2012. Apesar de não ser o 

assunto em pauta na reunião, os representantes sindicais irão fazer o que estiver ao seu 

alcance para que as normas sejam avaliadas. Caso não haja negociação, a PLR 2012 será paga 

após a aprovação das contas da ECT em um prazo de 10 dias úteis.  

 

Saudações Sindicais, 

 

____________________________ 

                                             José Aparecido Gimenes Gandara 

Presidente 
 


