
Atualização dos processos mais
procurados pelos trabalhadores  

Trabalhadores desligados e 
herdeiros dos já falecidos

 podem solicitar 
pagamento da PLR 2021 

A ECT disponibilizou um canal para atendimento 

aos beneficiários da PLR: Ex-funcionários que se 

desligaram dos Correios em 2021/2022 e herdeiros 

de funcionários falecidos. A solicitação do paga-

mento da PLR 2021 deve ser feita através do e-mail: 

gcat-atendeempregado@correios.com.br

Trabalhadores que têm direito a receber:

DeŸmitidos dos Correios sem justa causa;

TraŸbalhadores demitidos no PDI;

ReŸscisão do 1º ciclo PDI: 17/02/2021;

ReŸscisão do 2º ciclo PDI: 20/04/2021;

TraŸbalhadores aposentados desligados 2021/2022, 

devido a EC 103/2019;

HeŸrdeiros de trabalhadores falecidos que laboraram 

nos anos de 2021 e 2022 ;





 ADVOGADOS DO SINCOTELBA 
ESTÃO À DISPOSIÇÃO 

DOS ASSOCIADOS

 
Justiça do Trabalho da Bahia garante 
direito ao adicional de 70% das férias

Mais uma vitória do jurídico do 

Sincotelba para os trabalhado-

res da Bahia. A Justiça do Traba-

lho reconheceu o direito à manu-

tenção do adicional de férias de 

70% a todos os trabalhadores da 

Bahia. Desde setembro de 2020, 

com a exclusão de diversas cláu-

sulas do acordo coletivo de traba-

lho, a ECT somente vinha efetuan-

do o pagamento do adicional 

constitucional de 1/3.  Após a defe-

sa da tese da manutenção do 

direito ao adicional mais vantajo-

so, o Poder Judiciário reconheceu 

que o MANPES já previa o direito 

ao recebimento dos 70% para 

todos que haviam sido contrata-

dos até a modificação do acordo 

coletivo.

Desse modo, de acordo com a 

decisão, todos os trabalhadores 

com contratos de trabalho inicia-

dos antes de 2021 terão direito ao 

pagamento do adicional de férias 

de 70%. De igual forma, após o 

encerramento do processo, pode-

rão ser cobrados retroativamente 

todos os valores não pagos pela 

empresa desde então.

Lembramos que ainda cabe 

recurso da empresa contra essa 

sentença.

· ECT credita o ticket 

das férias por conta do retorno 

da cláusula do acordo coletivo 

2022/2022

Por conta do acordo coletivo 

que trouxe de volta a cláusula 

do ticket nas férias, a ECT cre-

ditará no dia 30/10 o vale ali-

m e n t a ç ã o / r e f e i ç ã o  d o s 

empregados que saíram de 

férias a partir de agosto de 
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