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PPR 2013: Veja a nova proposta
da Cemat

*Valor do PPR 2013 = R$3.550,66 com correção de 100% do INPC/IBGE
*Valor do adiantamento = R$1.600,00 em 30 de outubro de 2013

HISTÓRICO DOS INDICADORES 2012/2013

O
gráfico
acima
demonstra uma grande piora
no comportamento do DEC,
nos anos de 2012 e 2013.
Em janeiro/2012 o DEC foi
de 27,61h, tendo aumentado
nos meses subsequentes até
agosto de 2012, que registrou

o tempo de 28,60h. No
referido gráfico, constatamos
que a partir de setembro de
2012 houve um agravamento
do indicador, que passou
de 29,64h para 32,17h em
dezembro de 2012.
No ano de 2013, a

situação continua muito grave,
pois em janeiro o DEC foi de
32,76h, mantendo-se neste
patamar nos meses seguintes,
sendo registrado 32h no mês
de agosto.
Dessa forma, a meta
de 30h, correspondente a
100%, para o indicador DEC
proposto pela Cemat mostrase inatingível, tendo em vista,
que o período de chuvas
ocorre exatamente nos meses
de outubro, novembro e
dezembro, tornando maiores
os problemas existentes, tais
como, acúmulo de ordens de
serviço (OS) fora do prazo, falta
de contingente, sucateamento
das
equipes
existentes,
treinamento insuficiente dos
eletricistas terceirizados, entre
outros.
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O mesmo ocorre em
relação ao indicador FEC, cuja
meta para 2013, correspondente
a 100% é de 21 ocorrências. No
gráfico contata-se que em janeiro
de 2013 o FEC foi de 23,20,
fevereiro foi de 22,66, março foi
de 22,92 e nos meses seguintes
manteve-se elevado, chegando em
23,46 no mês de agosto. Portanto
em patamares bem superiores a
meta proposta pela Cemat e pelos
mesmos fatores já citados, com
relação ao DEC, ou seja, acúmulo
de ordens de serviço (OS) fora
do prazo, falta de contingente,
sucateamento
das
equipes
existentes, treinamento insuficiente
dos eletricistas terceirizados, etc.,
este indicador ficará muito acima
das 21 ocorrências propostas pela
Cemat.
Para o indicador Perdas,
a Cemat propõe a meta de 100%,
correspondente a 12,8%. No
gráfico constata-se que no ano
de 2013, o índice registrado em
janeiro foi de 14,26%, nos meses
de fevereiro à agosto este número
oscilou no patamar de 13,98%,
14,04%, 13,71%, 13,79%, 13,71%,
13,45% e 13,02%, valores bem
acima da meta proposta pela
Empresa e novamente os fatores
já mencionados como, acúmulo
de ordens de serviço (OS) fora
do prazo, falta de contingente,
sucateamento
das
equipes
existentes, treinamento insuficiente
dos eletricistas terceirizados, etc.,
afetarão o resultado final.
Companheiros, registramos
os avanços que ocorreram nas
negociações, porém é fundamental
que todos os trabalhadores e
trabalhadoras estejam presentes na
Assembleia Geral para discutirmos
e decidirmos sobre quais medidas
iremos adotar, para que tenhamos
efetivamente um Programa de
Participação nos Resultados e não
uma mera ilusão.
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