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INFORME 006 da Comissão de Negociação da PLR 2012/2013 
 

Brasília, 02 de maio de 2013. 

AOS SINDICATOS FILIADOS E  

TRABALHADORES DE BASE 

 

Companheiros(as), a audiência do Ministério Público do Trabalho, provocada pelos 

divisionistas do PCdoB e pela direção da ECT, realizada no dia 30 de abril de 2013, só serviu 

para mostrar que a direção da ECT só mente nas mesas de negociações. 

Primeiro diziam que não podiam mais negociar a PLR 2012, pois a FENTECT teria 

abandonado as negociações e por isso não houve acordo. Portanto, iriam depositar de forma 

unilateral a PLR nas contas dos trabalhadores e só estavam esperando o aval do Ministério do 

Planejamento para efetuar o depósito. Mais uma mentira da ECT! Depois disse que o Ministério 

do Planejamento determinou um prazo limite de 28 de março de 2013 para negociação da PLR de 

2013. Mais uma mentira! 

A máscara da direção da ECT caiu quando o Ministério do Planejamento determinou 

que só autorizaria a ECT pagar 10%  a mais de PLR/2012 para os chefes, a titulo de parcela 

estratégica, se as representações sindicais assinassem o acordo. Então chamaram novamente os 

trabalhadores para tentar o acordo da parcela estratégica nas negociações da PLR 2013 a fim de 

liberar o pagamento da parcela dos chefes na PLR de 2012. Como não houve acordo nem na 

parcela estratégica, nem nos critérios escravagistas que a ECT quer impor através do pagamento 

da PLR, a exemplo do GCR, a direção da ECT usou os divisionistas do PCdoB na FINDECT - 

Federação criada pela empresa na época da ditadura - para provocar a intervenção do MPT – 

Ministério Público do Trabalho - afim de estabelecer um acordo arbitral. Neste acordo arbitral, o 

procurador tentou de todas as formas impor o pagamento da parcela dos chefes, tentando 

disfarçar com a diminuição do valor de 10% para 8%. Proposta que a direção da ECT resolveu 

aceitar sem pestanejar. 

Na audiência do dia 30 de abril, os representantes da FENTECT reforçaram a posição 

dos trabalhadores de que não aceitam acordo onde tenha a parcela estratégica, o GCR ou que 

chefes ganhem mais que os trabalhadores. Depois de várias discussões o Ministério Público fez 

nova proposta: a de que a ECT pague a PLR de 2012, nos moldes de 2011, onde a PLR foi paga 

usando o critério de que o pagamento da menor para a maior poderia ser de 1 para 5. Na mesma 

proposta o MPT orientou novas reuniões entre as representações envolvidas para negociar a PLR 

de 2013. 

Mesmo com esta discriminação no pagamento da PLR de 2012, a direção da ECT 

disse na audiência que levaria esta proposta à REDIR – Reunião da sua Direção – que ocorrerá no 

dia 06 de maio, para se posicionar diante do impasse. 



 
                   Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas  
                              de Correios, Telégrafos e Similares  

 

End. :  SDS Edi f .  Venâncio “V”  Bloco “R”  l oja n . º  60  -  Brasí l ia /DF -  CEP:  70393-904  

e-mai l : fen tect@uol .com.br  -  te l efax: . (061 )  3323 -8810  CNPJ 03.659.034/0001–80- Site: www.fentect.org.br 

 

 

Como a direção da ECT só vai se posicionar no dia 07 de maio, vamos aguardar o 

posicionamento da ECT para que a representação dos trabalhadores, possam de forma tranqüila 

orientar os sindicatos em relação as assembléias a ser realizadas a fim de se manifestar em 

relação as PLR’s 2012 e 2013. 

 

Saudações Sindicais 

 

      

   

José Rodrigues dos S. Neto - PI Robson Luiz Pereira Neves-PB Wesley Furtado Martins - GO 
Com. de Negociação da PLR Com. de Negociação da PLR Com. de Negociação da PLR 

 

 
 

 

 


