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COMUNICADO SINDECTÉB 011/2013  
 

 

  Bauru/SP, 23 de Março de 2013. 

 

PLR – REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

 

Companheiros e Companheiras, 

 

Primeiramente, gostaríamos de esclarecer que pedido de mediação foi 

solicitado pela FINDECT, através do OF/FINDECT-005/2013, protocolado 

no Ministério Público do Trabalho em Brasília/DF, no dia 09/04/2013, às 

12:00h, sob protocolo nº5411/2013. Portanto a informação da ECT no 

“Primeira Hora” do dia 22/04/2013, de que foi a ECT quem solicitou o 

pedido não condiz exatamente com os fatos, pois somente compareceu ao 

MPT no dia 18/04/2013, portanto 10 dias após o pedido da FINDECT. 

 

Conforme fizemos constar em Ata, ficou claro que a FINDECT solicitou a 

mediação. A FENTECT somente teve assento à mesa por convite. 

 

A reunião ocorreu no período das 14h as 19:30h, tendo sido finalizada pelo 

mediador apresentando a seguinte proposta: 

Elevar de 90% para 92% a distribuição geral, de 30% para 50% a parcela 

corporativa e uma comissão para rever os casos dos 821 empregados não 

alinhados no GCR da PLR 2012. O MP também, manteve aberta a 

possibilidade da mediação segundo provocação das partes. 

 

O QUE ESTAVA RUIM O MPT CONSEGUIU PIORAR 

(Recorremos ao MPT porque o Artigo 4º da Lei nº 10.101/2000, prevê a 

possibilidade de mediação em caso de impasse no processo negocial e, por 

acreditarmos que o Ministério Público do Trabalho, até pelo nome que têm 

fosse fazer uma proposta de mediação que levasse em consideração a 

maioria dos trabalhadores e não apenas a área estratégica).  
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Esclarecendo: 

 

Primeiramente ao elevar o percentual de 90% para 92%, significa manter a 

Parcela Estratégica. Proposta já rejeitada pelas Assembléias Gerais, e que 

8% da parcela estratégica será dividida para os Gestores da ECT, ou seja 

os Gestores serão agraciados 3 vezes: 1ª – Os Gestores já recebem altos 

salários pela Função; 2ª - Os Gestores participarão da parcela dos 92% de 1 

para 5 (a diferença entre o menor valor e o maior valor pago); 3ª – Os 

Gestores ainda pegarão 8% do total dos Lucros para refestelarem-se. 

 

Segundo: Aumenta de 30% para 50% a parcela corporativa, também é 

prejudicial para a base: Esclarecendo, Na verdade diminui. Aumentando o 

percentual da parcela corporativa significa diminuir o valor de quem ganha 

menos e aumentar para quem ganha mais, ou seja, destinando mais 

dinheiro para a parcela corporativa aumentará o valor para quem ganha 

mais (1 para5). 

 

GCR: Apenas rever os casos dos 821 empregados não alinhados da PLR 

2012 não contempla. Como ficará a situação dos 1745 empregados que 

tendem a qualificação com direito apenas a 80% da parcela individual da 

PLR? 

 

Reafirmamos nosso propósito de buscarmos uma solução de forma 

negociada, prova disto foi nosso pedido de mediação junto ao MPT. 

 

Esperamos que a Direção da ECT coloque a mão na consciência, reveja a 

postura de privilegiar somente quem ganha mais e busque entender que 

todos os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios são os responsáveis 

pelos Lucros e Resultados da Empresa desde os Carteiros que vivem sendo 

constantemente assaltados nas Ruas, como os Atendentes que sofrem 

assaltos nos locais de trabalho em suas Agências, pelos OTT’s responsáveis 

pelos prazos de encaminhamento, pelos Motoristas que enfrentam o 
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trânsito violento das cidades e pelos demais empregados Administrativos 

que dão suporte para o bom funcionamento da Empresa. 

 

Qual a proposta dos Sindicatos filiados a FINDECT? 

 

A proposta da FINDECT e seus Sindicatos filiados Bauru, São Paulo, Rio 

de Janeiro, Tocantins e Rio Grande do Norte é pelo pagamento das PLR’s 

2012 e 2013 nos mesmos critérios aprovados para as PLR 2010 e 2011. 

 

Destacamos que as PLR’s 2010 e 2011 foram aprovadas pela atual Direção 

da ECT, aprovadas nas Assembleias Gerais dos Sindicatos pelos 

trabalhadores e avalizadas pelo DEST. 

 

Esclarecemos que fizemos todos os esforços e estamos fazendo para 

fecharmos acordo de forma negociada, mas justa. 

 

A FINDECT e os Sindicatos filiados estão à disposição para dialogar. 

Aguardamos confirmação da reunião pré-agendada para 3ª feira, dia 

30/04/2013. 

 

 

CONVOCAMOS TODOS OS TRABALHADORES PARA A 

ASSEMBLÉIA QUE SERÁ REALIZADA DIA 02 DE MAIO DE 2013. 

 

  

Saudações Sindicais, 

 

____________________________ 

                                             José Aparecido Gimenes Gandara 

Presidente 


