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INFORME 005 da Comissão de Negociação da PLR 2012/2013 
 

Brasília, 24 de abril de 2013. 

AOS SINDICATOS FILIADOS E  

TRABALHADORES DE BASE 

 

Companheiros(as), na tarde de ontem(23/04) participamos de uma audiência no 

Ministério Público do Trabalho, em Brasília, a convite do excelentíssimo Procurador do 

Trabalho, Dr. Rogério Rodriguez  Fernandez Filho. 

A audiência tinha como objetivo a tentativa de chegarmos a um acordo em torno da 

negociação das PLR`s 2012 e 2013, agora com a mediação do Procurador. 

Durante a reunião, os Diretores da FENTECT reafirmaram a disposição em negociar e 

explicaram ao Procurador quais eram as reivindicações e as expectativas dos trabalhadores. 

Mais uma vez, a Direção dos Correios se manteve irredutível e continuou insistindo 

em incluir como critério para pagamento o resultado da avaliação do GCR e a manutenção da 

parcela de 10% do montante a ser dividido, exclusivamente, para a área que ela chama de 

"estratégica". 

Essa postura da ECT é uma clara demonstração de intransigência, pois impõe a sua 

vontade ao subjulgar a dos trabalhadores, e significa também um privilégio porque beneficia uma 

minoria que já recebe altos salários. 

Não podemos admitir que a PLR seja utilizada para premiar gestores, pois entendemos 

que todos os trabalhadores têm importância fundamental, independente do cargo que ocupam, 

através do qual todos ajudam na construção do lucro. 

Após longos debates, o Procurador apresentou uma proposta, em que diminui o valor 

da parcela estratégica de 10 para 8% e aumentando a parcela corporativa de 30 para 50%, ainda 

vinculada ao GCR. Tal proposta, por não contemplar os anseios dos trabalhadores, e ainda manter 

a política de privilégio para uma minoria, já foi rejeitada de imediato pelos representantes da 

categoria.  

Reiteramos, mais uma vez, nossa disposição de continuar as negociações e avançar 

rumo a uma PLR justa para todos os ecetistas. 

 

Está mais do que na hora de valorizar quem produz!!! 

 

Saudações Sindicais, 

      

   

José Rodrigues dos S. Neto - PI José Rivaldo da Silva -SP Henrique Areas de Araújo - SP 
Com. de Negociação da PLR Com. de Negociação da PLR Com. de Negociação da PLR 
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