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INFORME 018 DA FENTECT, BRASÍLIA-DF 20/05/2010. 
 

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

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

realizada na manhã de ontem na ECT, tratou das discussões da PLR 2009 e de outros assuntos 
que têm chegado à Federação por parte dos sindicatos filiados. Sobre a PLR/2009, o Diretor de 
Gestão de Pessoas, senhor Pedro Bifano, relatou que está pleiteando junto ao DEST  autorização 
para pagamento mínimo no valor de R$ 836,00, com critérios semelhantes ao da PLR/2008 paga 
ano passado, sem estabelecer um valor máximo, ou seja, um teto para o pagamento da maior PLR 
em relação à menor.   

A Comissão da FENTECT informou a rejeição da proposta apresentada pela empresa, 
por todas as assembléias, e reafirmou a proposta dos trabalhadores aprovada na 34ª Plenária, que 
é de R$ 2.000,00 (dois mil reais) linear. Em que pese a ECT tentar estabelecer a irregularidade do 
pagamento da PLR, amparada nas resoluções dos órgãos que tratam da questão, como o DEST, 
não nos apresentou oficialmente nenhuma proposta, alegando que só poderá fazê-lo após 
pronunciamento do DEST. Lembramos que no dia 30 de maio se esgota o prazo oficial para que o 
balanço contábil da ECT e demais estatais sejam apresentados ao DEST. Na impossibilidade de 
se fechar qualquer proposta naquele momento, ficou agendada uma nova reunião para o dia 
27/05, quando esperamos que a empresa apresente números concretos.  

 
Reunião no Ministério Público de Trabaho 

  
No dia de ontem, 20 de maio do corrente ano, no período da tarde, estiveram reunidos, 

a ECT e a Comissão Permanente de Negociação da FENTECT, com Procurador do Trabalho, Dr. 
Cristiano Paixão, em Brasília, para discutir a PLR referente ao exercício 2009, a ser paga em 
2010. Na ocasião informamos a realização de quatro (04) reuniões, onde houve poucos avanços 
na discussão dos critérios.   

Na audiência com Procurador do Trabalho, que está acompanhando as discussões 
referentes à PLR 2009, ficaram estabelecidos os seguintes procedimentos: 1) a FENTECT 
apresentará na próxima audiência levantamento comparativo dos critérios adotados por outras 
empresas estatais para o pagamento de PLR; 2) a ECT consultará os órgãos competentes acerca 
da possibilidade de fixação de um teto para o valor aventado na reunião realizadas na mesma da 
ta entre as partes, cujo piso é semelhante aos valores pagos em 2009, devendo ser apresentada 
uma resposta da ECT na próxima audiência, conforme ata anexa. 
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A FENTECT reafirma a necessidade de manter a categoria mobilizada, devendo todos 

os sindicatos seguir o Calendário Nacional de Mobilização, com a paralisação do dia 26 de maio. 
 
Vamos à luta pelo pagamento da participação de lucros linear para toda a categoria.  
 
Saudações Sindicais, 
 

 

 
 

José Rivaldo da Silva Alexandre Takachi de Sá Geraldo Francisco Rodrigues 
Sec. Geral Sec. de Imprensa Sec. de Política Sindical 

 
 
 
   

Jim Marcelo Bahia Moysés Leme da Silva Osvaldo Cruz Brito dos Santos 
Sec. dos aposentados Sec. de Formação Sindical Sup.da Sec. de Relações Internacionais 

 


