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INFORME 070/2014 da FENTECT - Brasília, 19 de novembro de 2014. 

 
AOS SINDICATOS FILIADOS, 
AOS TRABALHADORES DE BASE E  
À DIRETORIA COLEGIADA 
 

Reunião de PLR no TST 
 

Companheiros e Companheiras, 

 

No dia de ontem (18/11) ocorreu reunião entre a ECT e as representações 
sindicais filiadas a FENTECT. Infelizmente não houve a mínima disposição por parte da 
ECT em querer avançar nas negociações sobre a PLR. 

A Empresa insistiu em dizer, inúmeras vezes, que só havia concedido 
autorização dos órgãos governamentais para fechar a PLR TRIANUAL (2013/2014/2015).  

Depois de muita discussão, os representantes da ECT, informaram que a 
proposta final para fechamento do acordo de PLR seria: 

1) O valor mínimo de R$ 614,00, e máximo de R$ 711,00, referente a 
PLR/2013; e 

2) Fechamento dos critérios referente as PLR’s de 2014 e 2015, sem valor 
mínimo garantido, ou seja, mesmo a ECT tendo garantido 50% dos dividendos referente 
ao ano de 2014, isso poderá se concretizar em uma PLR ínfima ou numa PLR ZERADA.   

O que nos chamou bastante atenção, como representantes dos Ecetistas em 
âmbito nacional, foi o fato da ECT assumir que até o mês de Outubro/2014 existe um 
acumulado de 150 milhões NEGATIVO, embora o faturamento tenha tido uma alta de 
mais de 1(um) BILHÃO em comparação com o ano de 2013, ou seja, mesmo a ECT tendo 
um aumento da sua receita em 1(um) BILHÃO, acumulam um índice econômico de 
150(Cento e cinquenta) MILHÕES NEGATIVO. 

No dia de hoje (19/11), em audiência no TST, com a mediação do Exmo. Sr. 
Ministro Ivens Gandra, não foi diferente. A ECT reafirmou tudo que tinha exposto no dia 
de ontem e não deu nenhuma garantia de que os Correios vão fechar no "azul" esse ano e 
muito menos em 2015. 
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A FENTECT deu ciência ao ministro do TST de que o registro sindical da 
FINDECT está suspenso por irregularidades, mesmo assim, o ministro insistiu em manter 
a FINDECT na negociação, sendo a “FINDECT” a única “entidade” a assinar o “acordo”. 
Assim, os Sintect's SP e RN, em greve, segundo o acordo assinado, tentarão acabar com as 
suas greves no dia de hoje, em seus respectivos estados, pois o acordo prevê o fim da 
greve hoje e retorno às 00h00min do da sexta-feira (21/11/14). 

 

Solicitamos como orientação para Assembleias que irão ocorrer no dia de hoje, até a 
próxima semana, que: 

a) REJEITAR o conjunto do acordo de PLR assinado pelos 
Sindicatos da FINDECT, pois não reflete o que foi discutido na reunião de hoje 
(19/11) no TST; 

b) PRESENÇA de todos os 30 (trinta) Sindicatos filiados a 
FENTECT, no próximo dia 25 de Novembro, para participar do Conselho de 
Representantes Sindicatos (CONSIN) que terá a responsabilidade de analisar não 
só a situação da PLR, mas também, do descumprimento do ACT 2014/2015 por 
parte da ECT, a Periculosidade para os motociclistas, Anistia- DEMISSÕES; 
POSTAL SAÚDE; e tantos outros assuntos que são urgentes e importantes para 
o conjunto dos Ecetistas e para organização de um forte movimento nacional.  

Saudações Sindicais, 

 

 

José Rodrigues dos Santos Neto José Rivaldo da Silva Francisco José Nunes 
Diretoria FENTECT Diretoria FENTECT Diretoria FENTECT 

 
  
    

Robson Luiz P. Neves Carlos Clei Tomas da Silva Emerson Vasconcelos da Silva 
Diretoria FENTECT Diretoria FENTECT Diretoria FENTECT 

 
 
 

Maximiliano Velazques Filho Wilson Dombrowski  
SINTECT/MA SINTCOM/PR  
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Amanda Gomes Corsino  Edmar dos Santos Leite 
SINTECT/DF  SINTECT/MT 

 

 

Suzy Cristiny da Costa Maria de Lourdes Paz Elaine Regina de Souza Oliveira 
SINTECT/AC SINTECT/CE SINTECT/MS 

 
 
 

  

Halisson Tenorio Ferreira Oséias dos Santos Vieira Wolnei Capolli Dias 
SINTECT/PE SINTECT/RPO SINTECT/URA 

 

 


