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INFORME 017 DA FENTECT, BRASÍLIA-DF 11/05/2010. 
 

Reunião com a ECT sobre PLR 
 
 
AOS SINDICATOS FILIADOS,  

 
Companheir@s, a Comissão Permanente de Negociações da FENTECT, em reunião 

realizada na manhã de hoje na ECT, tratou das discussões da PLR 2009. Na ocasião o Diretor de 
Gestão de Pessoas, senhor Pedro Bifano, relatou que do Conselho de Administração recentemente 
decidiu por provisionar o pagamento referente às dívidas da ECT com o Postalis. Com isto, a 
PLR está comprometida, pela lógica do lucro contábil, porém, a empresa informou que está 
solicitando autorização ao DEST (Ministério do Planejamento) para pagamento de um valor igual 
à PLR de 2008, ou seja, 95 milhões.  

Na oportunidade foram apresentados os critérios, que são parecidos com os da PLR paga 
no ano passado, que possibilitou o pagamento de 40 mil para a diretoria e, em média, R$ 800,00 
para a base, bem como critérios punitivos.  

A Comissão da FENTECT rechaçou a proposta de distribuição da forma proposta e 
reafirmou a proposta dos trabalhadores aprovada na 34ª Plenária, de R$ 2.000,00, linear. Na 
impossibilidade de se fechar qualquer proposta naquele momento, ficou agendada uma nova 
reunião para o dia 20/05, quando esperamos que a empresa apresente números concretos. (Ata da 
Reunião e Modelo de Programa da PLR/2009 em anexo). 

A FENTECT reafirma a necessidade de manter a categoria mobilizada, devendo os 
sindicatos seguir o Calendário Nacional de Mobilização, com assembléias previstas para o 
próximo dia 18/05/2010. 

Vamos à luta pelo pagamento da participação de lucros linear para toda a categoria. 
  
Saudações Sindicais, 
 
 
 
   

José Rivaldo da Silva  Amanda Gomes Corsino Fernandes   Alexandre Takachi de Sá 
Secretário Geral  Sec. de Adm. e Finanças em exercício  Secretário de Imprensa 

 

 
 
   

José Gonçalves de Almeida Nilson Rodrigues dos Santos Rogério Ferreira Ubine 
Sec. de Política Sindical Secretário de Aposentados Secretário de Relações Internacionais 

 


