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 FENTECT 

INFORME 010/2022 da FENTECT - Brasília, 10 de agosto de 2022. 

Calendário de Lutas da Campanha Salarial 2022, atualizado. 
 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS e 

TODOS OS TRABALHADORES (AS) ECETISTAS DO BRASIL. 

 

Companheir@s,  

Na noite da última segunda-feira, 08/08, o Comando Nacional de Mobilização e Negociação da 

Campanha Salarial, se reuniu virtualmente para fazer uma avaliação sobre o andamento da campanha e 

deliberar sobre os novos passos a serem tomados na busca da retomada das negociações com a empresa e 

pela garantia dos direitos e conquistas da categoria. 

Após o debate, ficaram definidas inclusões de atividades no Calendário de Lutas aprovado no último 

CONSIN, sendo: 23/08 – Ato em Brasília; 25/08 - Assembleias de avaliação da Campanha Salarial, com 

indicativo de Greve; 27/08 – Plenária Virtual Unificada e 31/08 - Assembleias de Deflagração de Greve. 

Segue calendário completo em anexo. 

Desta forma, a FENTECT conclama os Sindicatos e trabalhadores e trabalhadoras dos Correios a 

ampliarem e fortalecer a mobilização, nos preparando para a greve no dia 01 de setembro. Vamos seguir 

as redes sociais das nossas entidades, participar das assembleias e eventos chamados pelos Sindicatos de 

nossas bases territoriais. Vamos, juntos, lutar por nossos direitos e vencer o jogo de imposição 

implementado pela direção dos Correios e pelo governo Bolsonaro.  

Na oportunidade, pedimos aos Sindicatos que ainda não mandaram para a FENTECT a documentação 

solicitada “kit greve”, que o façam o mais breve possível.  

 

Vamos à luta!  

Não à privatização dos Correios! 

 

 

Saudações Sindicais, 

 

   
José Rivaldo da Silva 

Secretário Geral 
 


