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INFORME 001/2013 da FENTECT - Brasília, 17 de janeiro de 2013. 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 

 

Em resposta ao ofício (CT/FEN-004/2013) da Federação Nacional dos Trabalhadores dos 

Correios – Fentect, exigindo da ECT a apresentação da proposta de Participação nos Lucros e Resultados 

(PLR) de 2012 a direção da empresa mais uma vez enrola e diz que não pode mostrar os números. 

Há 11 ou 12 anos que a ECT paga uma merreca de PLR aos trabalhadores de base. Em todos 

esses anos só houve acordo entre a ECT e a Fentect três vezes. As negociações ou são impostas pela 

empresa e a Fentect assinava concordando com a forma, os critérios e metas estabelecidas, ou a ECT 

aprova unilateralmente e leva aos órgãos de controle do governo, e paga sempre nos meses de abril ou 

maio sem apresentar seus lucros de maneira transparente e, principalmente, sem discutir com a categoria. 

Já teve distribuição de PLR que chegou a uma diferença de até 40 vezes entre o maior 

(pagamento) e o menor. A PLR de 2012 deve ser bem desigual, senão a ECT não estaria resistindo tanto a 

apresentar sua proposta. 

Diante da postura da direção da empresa, além de chamar a mobilização da categoria a 

Fentect está estudando a possibilidade de entrar com uma ação judicial, para fazer com que a ECT 

realmente negocie com os trabalhadores o lucro que é produzido por eles e pague de forma linear. 

Saudações Sindicais      
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