
 
                   Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas  
                              de Correios, Telégrafos e Similares  

 

End. :  SDS Edi f .  Venâncio  “V”  Bloco “R”  lo ja  n . º  60 -  Brasí l ia /DF -  CEP: 70393-904  

e-mai l : fen tect@fentect .o rg.br  -  te l efax : . (061 )  3323 -8810  CNPJ 03.659.034/0001–80- Site: www.fentect.org.br 

 

 
FENTECT 

INFORME 002/2023 da FENTECT - Brasília, 08 de fevereiro de 2023. 

FENTECT REALIZA REUNIÃO DE DIRETORIA COLEGIADA E 28º CONSIN E 

TIRA DELIBERAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DO SEU 14º CONTECT. 
 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS e 

TODOS OS TRABALHADORES (AS) ECETISTAS DO BRASIL. 

 

 

Companheir@s,  

 

No último dia 02 de fevereiro, a FENTECT realizou reunião de Diretoria Colegiada presencial, no Núcleo 

Bandeirante/DF, após um longo período de atividades apenas no formato virtual. A reunião foi convocada 

para debate e deliberações sobre a realização do 14º CONTECT, onde ficou aprovado que o 14º 

CONTECT acontecerá nos dias 29 de junho a 01 de julho de 2023, em Brasília/DF. Foi aprovada ainda, a 

realização do Encontro Nacional de Mulheres no dia 29/06. 

Em relação ao Encontro de Mulheres, as delegadas serão as mesmas eleitas para o 14º CONTECT, sendo 

que as passagens das mesmas serão antecipadas para o dia 28/06/2023. 

A Diretoria também aprovou o calendário de realização das assembleias para tirada de delegados/as ao 

14º CONTECT, as quais deverão acontecer entre os dias 10 a 20 de abril 2023. Lembrando que, conforme 

art. 17, parágrafo 9º do Estatuto da FENTECT, “As Assembleias de Sindicatos que elegerão delegados ao 

CONTECT deverão ser amplamente divulgadas na base de cada Sindicato, com antecedência mínima de 

5 (cinco) dias, e também comunicadas à Secretaria da FENTECT com este prazo, que deverá afixar no 

quadro de avisos da Federação os informes das datas, horários e locais das Assembleias dos 

Sindicatos.”. 

No dia seguinte, 03 de fevereiro, a FENTECT realizou, também no Núcleo Bandeirante/DF, seu 28º 

CONSIN – Conselho de Sindicatos. O Evento contou com a participação da Diretoria Colegiada da 

FENTECT e dos Sindicatos filiados, que debateram e deliberaram sobre o custeio do Congresso do 14º 

CONTECT, ficando aprovada a criação de um fundo para a realização do Congresso, onde os Sindicatos 

filiados farão uma contribuição extra, de 7,5%, no repasse mensal para a FENTECT, por 5 meses (de 

março a julho de 2023), para custear as despesas com o evento. Assim, durante esses 5 meses, o repasse 

dos Sindicatos para a FENTECT passa a ser de 15%.  
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O valor arrecadado para o fundo do CONTECT cobrirá todas as despesas com os delegados e delegadas 

do evento (passagem, hospedagem, alimentação, material e estrutura do evento). 

Caso os Sindicatos optem por enviar observador ao 14º CONTECT, as despesas com estes serão pagas a 

parte pelos Sindicatos responsáveis, pois não estão inclusas no orçamento do fundo para o CONTECT. 

Sobre o Encontro de Mulheres, as despesas do evento, também, não estão inclusas no orçamento do fundo 

para o CONTECT. Será feito um debate na Comissão Organizadora do 14º CONTECT sobre o custeio 

das mesmas (1 diária no hotel, alimentação e material e estrutura do evento). 

O plenário do 28º CONSIN aprovou, também, uma Nota de Pesar e de Repúdio pala morte trágica do 

trabalhador Sérgio Murilo Pereira, terceirizado na ECT, vítima de assalto enquanto fazia entrega numa 

área de risco na região de Santos – SP, no dia 03/02/2023. Lamentamos essa tragédia e REPUDIAMOS a 

falta de respeito para com o ser humano, por parte da empresa, ao enviar um trabalhador para entrega em 

área de risco, sem nenhuma segurança.  

 

Saudações Sindicais, 

 

  

José Rivaldo da Silva  Geraldo Francisco Rodrigues 

Secretário Geral  Sec. de Adm. e Finanças 

  

   


