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Brasília – DF, 29 de novembro de 2012. 

CT/FEN–295/2012. 

À Senhora  

JANETE RIBAS AGUIAR 

Chefe do Departamento de Desenvolvimento Organizacional e de Pessoas - DESEN 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

Setor Bancário Norte, quadra 01, Bloco A, 18º andar – Asa Norte – Brasília/DF. 

 

ASSUNTO: Negociação da PLR 

 

 

 Prezada Senhora, 

 

Conforme CT/GNEG/DERET – 1472/2012, onde a Gerência de Negociação sugere iniciar a 

negociação do Programa de Participação de Lucros e Resultados 2013, no dia 04 de dezembro de 2012, 

informamos da impossibilidade dos representantes dos trabalhadores estarem presente na reunião pelos 

motivos a seguir: 

 

É do conhecimento da direção da ECT que no dia 4 de dezembro de 2012 haverá uma 

Audiência Pública, no Plenário 13 do Congresso Nacional, onde será debatido “O papel e atuação dos 

Correios no atual cenário de mudanças tecnológicas”, de forma que esta Federação e a direção da ECT 

foram convidadas pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, para proferirem 

palestras sobre o assunto. 

  

É de se estranhar que mesmo a direção da ECT confirmando a sua presença na referida 

audiência, esta gerência queira agendar reunião nesta mesma data e horário desta atividade, há muito 

tempo agendada. 

 

Diante disso, sugerimos que o agendamento das reuniões para negociar a PLR 2013 entre a 

FENTECT e a ECT seja feito de comum acordo, respeitando as demandas desta entidade.  

 

Além disso, solicitamos que os representantes da direção da ECT, informem aos trabalhadores 

dos Correios, os valores e a forma que pretendem pagar a PLR/2012, uma vez que de forma unilateral os 

senhores abandonaram as negociações da PLR/2012 e de forma unilateral apresentaram, às escondidas, 

uma proposta de pagamento de PLR ao DEST – Órgão do Ministério do Planejamento. 

 

No aguardo de um posicionamento, 

 

  

Edson Dorta Silva 

Secretário Geral 


