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INFORME 001 da Comissão de Negociação da PLR 2012 
 

Brasília, 29 de março de 2012. 
 
AOS SINDICATOS FILIADOS 

 

Companheiros(as), nos dias 27 e 29 de março de 2012, foram realizadas as primeiras 
reuniões referentes à negociação da PLR 2012 entre a Comissão de Negociação da ECT e a Comissão 
de Permanente Negociação da FENTECT, conforme atas em anexo. 

Já no início da primeira reunião, a Comissão da FENTECT cobrou que a empresa 
apresentasse os valores e data de pagamento da segunda parcela da PLR 2011, bem como uma 
posição em relação ao pagamento da PLR 2010 para os trabalhadores afastados por motivo de 
acidente de trabalho e os que se encontravam de licença medida pelo INSS. Os negociadores da ECT 
informaram que o lucro extra-oficial da ECT foi de 883 milhões, e que ainda não tinha os valores 
oficiais a serem distribuídos em referencia à segunda parcela da PLR/2011. Foi cobrado pelos 
membros da Comissão da FENTECT para que a empresa apresente esses valores na próxima reunião.  

Na reunião de hoje, a empresa apresentou extra-oficialmente algumas projeções de valores 
aproximados a serem pagos na segunda parcela da PLR/2011. Segundo a ECT, ela só poderá 
apresentar oficialmente estes valores quando for publicado o balanço da empresa, o que deve ocorrer 
no mês de abril/2012. 

Com relação ao pagamento da PLR/2010 para os afastados por acidente de trabalho e para 
tratamento médico pelo INSS, a empresa informou que não efetuará o pagamento, pois não há reserva 
técnica, alegando que o acordo foi cumprido, o que discordamos enfaticamente. 

O início das negociações foi marcado por constantes ameaças por parte da ECT em 
protocolar no DEST, no dia 30/03, sua proposta, unilateralmente. Os representantes da FENTECT, 
por sua vez, condenaram tal postura e reafirmaram que sempre estiveram a disposição para negociar, 
mas de uma forma séria, responsável e transparente. Discordando totalmente do método 
desorganizado com que a empresa estava tentando impor as negociações. Apresentamos nossos 
questionamentos e defendemos firmemente, junto aos representantes da ECT, a necessidade de 
dilatarmos o período das negociações, apontando que essa seria uma demonstração, por parte da 
empresa, de se mostrar disposta a iniciar um processo negocial respeitoso.  

Ao final de dois dias de debates a empresa recuou da sua proposta, acatando nossas 
justificativas, prorrogando por mais 60 dias o prazo das negociações da PLR/2012. Ficou acertado 
entre as partes protocolar petição conjunta no DEST, pedindo a dilatação do prazo. 



 
                   Federação Nacional dos Trabalhad ores em Empresas  
                              de Correios, Telégraf os e Similares 

 

End. :  SDS Ed i f .  Venânc io  “V”  B loco  “R”  lo ja  n . º  60  -  Bras í l i a /DF -  CEP:  70393-904  
e-mai l : fen tec t@uol .com.br  -  te l e fax : . (061 )  3323-8810  CNPJ 03.659.034/0001–8 0- Site: www.fentect.org.br 

 

 

A FENTECT enfatizou, veementemente, que não aceitará, em hipótese alguma, o SAP 
como critério de avaliação para pagamento da PLR, uma vez que repudia esta ferramenta desumana e 
opressiva. 

 Ficou marcada nova reunião com a empresa para a próxima terça- feira, dia 03/04/12 às 9 
horas e 30 minutos, onde será dado inicio às negociações da PLR 2012 e definido um calendário para 
as próximas reuniões. 

 

Saudações Sindicais, 
 

      
   
  

José Rivaldo da Silva José Gonçalves de Almeida Robson Luiz Pereira Neves 
Com. Permanente de Negociação Com. Permanente de Negociação Com. Permanente de Negociação 
 
 
 
 

Francisco José Nunes Henrique Áreas de Araújo 
Com. Permanente de Negociação Com. Permanente de Negociação 

 


