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INFORME 020 DA FENTECT, BRASÍLIA-DF 27/05/2010. 
 

PLR/2009 
 
AOS SINDICATOS FILIADOS;  
DIRETORIA COLEGIADA DA FENTECT e   
COMISSÕES DA FENTECT 
 

 
Companheir@s, hoje a Comissão Permanente de Negociação da FENTECT esteve reunida 

com a direção da empresa para dar continuidade às negociações da PLR/2009, conforme estava agendado. 
Mais uma vez, o diretor de Recursos Humanos, Sr. Pedro Bifano, não apresentou uma proposta oficial, 
informando apenas que existe uma possibilidade de ser liberada a quantia de 104 milhões para ser 
distribuídos entre 113 mil trabalhadores que estão aptos recebê-la. Sobre a proposta de 2.000,00 (dois mil 
reais), aprovada na 34ª Plenária, e protocolada na ECT em 05/05/2010, o diretor afirmou que a empresa 
não tem como pagar.  

 
Nesta reunião o diretor apresentou números onde aponta um valor máximo de R$16.368,82 

(dezesseis mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos) e um mínimo de R$836,00 
(oitocentos e trinta e seis reais) para os que atingirem todos os critérios estabelecidos. Porém, segundo o 
Sr. Pedro Bifano, tudo isso ainda depende da aprovação do DEST e da REDIR. Ou seja, concretamente 
foi mais uma reunião improdutiva, onde não houve avanço. 

Não ficou marcada nova reunião, a empresa ficou de agendar com a FENTECT após o 
fechamento dos balancetes da empresa, que se dará até o dia 31 de maio 2010, prazo final estabelecido 
pelo o governo, segundo a ECT. 

Mais uma vez a comissão da FENTECT reafirmou a proposta aprovada na 34ª Plenária 
Nacional, a qual deve ser paga de forma linear. 

Saudações Sindicais, 
 
 
   

José Rivaldo da Silva  Amanda Gomes Corsino   Geraldo Francisco Rodrigues 
Secretário Geral  Sec. de Adm. e Finanças em exercício  Secretário de Política Sindical 

 
 
 
   

Jim Marcelo Bahia 
Sec. dos aposentados 

 


