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INFORME 068/2014 da FENTECT - Brasília, 31 de outubro de 2014. 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS, 

AOS TRABALHADORES DE BASE E  

À DIRETORIA COLEGIADA 

 

 

Negociação das PLR’s 2013 e 2014 

Conforme divulgado em nosso informe anterior (067/2014), na reunião de mediação 

no TST – Tribunal Superior do Trabalho, ocorrida no dia 22 de outubro, entre a direção da ECT e 

os representantes dos trabalhadores, a fim de fechar um acordo sobre a PLR – Participação Nos 

Lucros e Resultados – dos empregados da Empresa de Correios e Telégrafos, o Ministro Ives 

Gandra apresentou uma proposta intermediária para que a ECT a levasse para avaliação da 

Presidência dos Correios e do DEST (órgão do Ministério do Planejamento), como também, os 

representantes dos trabalhadores a submetessem à avaliação da categoria, através de assembleias 

de bases, para aprovação ou rejeição. 

Sendo assim, a FENTECT encaminhou a proposta do Ministro do TST para avaliação 

das assembleias, as quais ocorreram até 28 de outubro, e 22 dos 30 sindicatos filiados à 

FENTECT aprovaram a proposta. 

No dia 29 de outubro esta Federação formalizou ao TST e ECT a deliberação da 

categoria. Porém, até o presente momento, a FENTECT não obteve qualquer manifestação de 

nenhuma das partes. 

Lembramos que fazia parte da referida proposta o pagamento da PLR 2013 até o final 

de outubro de 2014, ou seja, até hoje. 

Companheiros e Companheiras, fizemos nossa parte, agora cabe à ECT fazer a dela. 

Vamos pressionar para que a empresa acate a deliberação da categoria efetuando o pagamento da 

nossa PLR o quanto antes. 

 

Saudações Sindicais, 

 

 

José Rodrigues dos Santos Neto 

Diretoria Colegiada 

 


