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FENTECT 

INFORME 011/2021 da FENTECT - Brasília, 18 de agosto de 2022. 

PLENÁRIA NACIONAL DA FENTECT – CAMPANHA SALARIAL 

 
 

AOS SINDICATOS FILIADOS e 

TODOS OS TRABALHADORES (AS) ECETISTAS DO BRASIL. 

 

 

Companheiros e Companheiras, 

 

Seguindo o Calendário de Lutas da Campanha Salarial deste ano, a FENTECT realizará no dia 27 de 

agosto de 2022, uma Plenária Nacional de mobilização e organização da Campanha Salarial, rumo à 

greve do dia 01/09/22. A Plenária Nacional acontecerá de forma virtual, pela plataforma ZOOM, e 

contará com a participação de Parlamentares, Entidades representativas dos trabalhadores, membros do 

Comando Nacional de Mobilização e Negociação da Campanha Salarial 2022. 

A Plenária poderá ser acessada por computador ou celular. Recomendamos que o/a participante use, 

preferencialmente, o computador. Para aqueles/as que entrarão pelo celular, é necessário baixar o 

aplicativo do ZOOM, que está disponível para todos os sistemas operacionais. Já para quem acessar pelo 

computador, não é obrigatório baixar o aplicativo, é possível entrar apenas pelo navegador (Chrome, 

Explorer, Firefox), mas recomendamos, em função da qualidade da transmissão, que o participante baixe 

o aplicativo ZOOM para computador, através do site da ZOOM: www.zoom.us 

✔ INSCRIÇÕES 

Os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios poderão participar da Plenária inscrevendo-se através do 

link: https://forms.gle/vZw2HzyfMgEVYLFt9 de 22 de agosto até às 20 horas do dia 26 de agosto. Após 

preenchido este formulário de inscrição, o mesmo deve ser devolvido à FENTECT, através do ícone 

enviar localizado no final do próprio formulário. 

 

Preparar a greve nacional, por tempo indeterminado, já!!!  

A LUTA É O QUE NOS MOVE! 

Barrar a privatização dos Correios, avançar e reconquistar, já! 

 

Saudações,   

 

  

Jose Rivaldo da Silva 

Secretário Geral - FENTECT 

http://www.zoom.us/
https://forms.gle/vZw2HzyfMgEVYLFt9

