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 FENTECT 

INFORME 009/2022 da FENTECT - Brasília,  13 de maio de 2022. 

DIREÇÃO DA FENTECT REALIZA REUNIÃO PARA TRATAR DA CAMPANHA SALARIAL 

E DA PLR 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS e 

TODOS OS TRABALHADORES (AS) ECETISTAS DO BRASIL. 

 

Companheir@s,  

Na noite desta quinta-feira, 12/05, a direção da FENTECT esteve reunida para debater os 

encaminhamentos relativos às tratativas da Campanha Salarial e negociações da PLR. 

O primeiro ponto debatido foi a forma como será tratada a negociação da PLR este ano pela representação 

dos trabalhadores. Houve consenso sobre a defesa de uma PLR linear para todos os trabalhadores do País. 

Sobre o modelo de negociação que a ECT está propondo, que não condiz com o modelo de negociação 

utilizado pela nossa categoria, foi aprovado o envio de uma carta à direção dos Correios informando, 

novamente, o modelo de mesa de negociação, com intuito de dar ampla divulgação ao processo de 

negociação da PLR. 

No segundo ponto debatido, organização da dinâmica da Campanha Salarial deste ano e todo o 

movimento sindical e político que envolve a categoria neste período, foi destacado que essa será uma das 

Campanhas Salariais mais difíceis que a categoria já enfrentou. As negociações vão acontecer em meio à 

campanha de luta contra a privatização e eleições parlamentares. A categoria tem uma tarefa muito difícil 

pela frente e por isso temos que ampliar o debate com a base para fazer repercutir a voz dos trabalhadores 

em todo País.  

Desta forma, como encaminhamento deste ponto do debate, foi deliberada a realização de um Conselho 

de Sindicatos – CONSIN, presencial, que acontecerá nos dias 09 e 10 de junho de 2022, na cidade de 

Brasília/DF. O fórum servirá para debater a encaminhar a Pauta Nacional de Reivindicações da categoria, 

o Calendário de Mobilização Nacional e, ainda, as deliberações práticas e políticas sobre a luta contra a 

privatização e os apoios políticos aos candidatos à presidência da república. 

A FENTECT conclama os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios a estarem mobilizados, seguirem as 

redes sociais e participarem das assembleias e eventos dos Sindicatos locais que serão realizados nos 

próximos dias. Agora é hora de jogar todo o “peso” na mobilização e na luta contra a privatização e em 

busca dos nossos direitos roubados nas últimas campanhas salariais.  

Vamos à luta!  

Não à privatização dos Correios! 

Saudações Sindicais, 

   
José Rivaldo da Silva 

Secretário Geral 
 


