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INFORME 061/2014 da FENTECT - Brasília, 14 de agosto de 2014. 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS, 

AOS TRABALHADORES DE BASE E  

À DIRETORIA COLEGIADA 

 

 

 

Reunião de Mediação no TST - PLR 2013 
 

 

 

Companheiros(as),  

 

No dia de hoje, a diretoria da FENTECT esteve reunida no Tribunal Superior do 

Trabalho – TST, com o Ministro Ives Gandra. A reunião também contou com a presença dos 

sindicatos que não estão filiados à FENTECT, sendo eles: SP, RJ, RO, BRU e TO. Atendendo à 

convocação do vice-presidente do TST, responsável pela mediação.  

 Na reunião, o Ministro deixou claro mais uma vez, que sua participação é apenas 

como mediador, não tendo nenhum processo de dissídio no TST referente à PLR dos 

trabalhadores dos Correios.  Ele recebeu as contribuições da FENTECT e dos sindicatos 

presentes, e, ao final, se estabeleceu um processo no qual o Ministro Ives Gandra, irá chamar a 

ECT e apresentar a proposta formulada.  

 Foi dito por todos que o esforço em 2013 foi grande, nunca se trabalhou tanto na 

ECT, que não se pode vincular a questão da PLR ao lucro da empresa, até porque a ECT toma 

decisões empresariais que comprometem o lucro. Os trabalhadores realizaram seus trabalhos, 

nada mais justo que sejam reconhecidos pelo resultado de seus esforços.  

Também relatamos que a categoria está apreensiva, e descontente com os rumos que a 

empresa vem dando ao tema PLR. Já era para termos recebido desde 1º de maio de 2014 nossa 

PLR, mês que habitualmente a recebemos.  A FENTECT reafirmou sua reivindicação de que a 

PLR seja linear, mesmo não reconhecendo a redução do lucro, pois a receita bruta está crescendo, 

que seja pago no mínimo o valor do ano passado, que foi de R$ 940,00 a todos os trabalhadores. 

 Depois do debate, o Ministro afirmou que convocará a ECT para uma reunião na 

próxima semana, quando continuará a debater o assunto. A FENTECT aguardará o contato para 
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que nova agenda seja marcada. Logo que haja qualquer proposta, remeteremos aos sindicatos 

para avaliação.  

 

VALE CULTURA SERIA MÁ FÉ OU INCOMPETÊNCIA? 

 

Comemorado pela ECT, como um grande ganho na campanha salarial passada, o Vale 

Cultura se transformou em uma marca dessa gestão. Uma marca negativa, uma verdadeira 

mancha na gestão do presidente Wagner Pinheiro, na medida em que passado um ano, por má fé 

ou incompetência, nenhum trabalhador recebeu um centavo se quer, a titulo de incentivo a 

cultura.  

A empresa, também no dia de hoje, respondeu o oficio da FENTECT - 186/2014, por 

meio do qual cobramos um posicionamento sobre as orientações do MANPS módulo 28, capitulo 

1, anexo 3, que cria os formulários de adesão, e disciplina o  vale cultura. Também questionamos 

o pagamento do retroativo do nosso vale cultura, pois, desde a vigência do último Dissídio 

Coletivo, deixamos de receber R$ 600,00.   

A empresa, em total desrespeito aos trabalhadores e descumprindo o dissídio coletivo, 

responde que não irá pagar o vale retroativo. Uma total falta de respeito para com os 

trabalhadores.  Encaminhamos o caso à Assessoria Jurídica da FENTECT, para tomarmos as 

medidas cabíveis.  

 

Saudações Sindicais, 

  

 

José Rodrigues dos Santos Neto 

Diretoria Colegiada 

 

  

 

    

Rogério Ferreira Ubine Joel Arcanjo Pinto José Rivaldo da Silva 

Diretoria Colegiada Diretoria Colegiada Diretoria Colegiada 

 


