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INFORME 003/2022 da Comissão de PLR da FENTECT - Brasília, 29 de julho de 2022. 

 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS e 

TODOS OS TRABALHADORES (AS) ECETISTAS DO BRASIL. 

 

Companheir@s,  

 

Na última reunião da Comissão Paritária de negociação da PLR, ocorrida em 29/06, com a ECT, foi 

apresentada uma proposta, que, posteriormente, foi encaminhada via e-mail para a FENTECT. 

A próxima reunião da Comissão Paritária, ficou agendada para o dia 29/07, porém, por consequência das 

reuniões da Campanha Salarial, a mesma foi reagendada para a próxima terça-feira, 02.08, as 15h.  

Desta forma, considerando que apesar da representação da empresa entender que houve uma proposta da 

PLR 2022, esta não atende aos anseios da categoria. A FENTECT enviou a proposta apresentada pela 

empresa ao DIEESE para este nos fornecer um parecer técnico, o qual segue em anexo. 

Além disso, esperava-se que durante a fictícia negociação da campanha salarial a Secretaria de 

Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) remetesse para a ECT o parecer da PLR 2021, 

o que até o presente momento não aconteceu. Dessa forma, cumprindo a formalidade da legislação da 

PLR, apesar da Comissão dos Trabalhadores da FENTECT não concordar com a proposta de PLR 

baseada apenas em critérios impostos pela ECT, sugerimos que os Sindicatos a submetam à avaliação das 

assembleias da categoria no dia 09 de agosto, para posterior apresentação da decisão à ECT. 

 

Não ao Calote! Queremos PLR com valor justo, linear e igual para todos e todas! 

Não à privatização dos Correios! 

 

Saudações Sindicais, 
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