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FENTECT 

INFORME 0122022 da FENTECT - Brasília, 27 de agosto de 2022. 

FENTECT RESPONDE NOTIFICAÇÃO DO TST E INTEGRA PROCESSO DE MEDIAÇÃO 

PRÉ PROCESSUAL (PMPP) 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS e 

TODOS OS TRABALHADORES (AS) ECETISTAS DO BRASIL. 

 

 

Companheir@s,  

A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares – 

FENTECT, vêm trazer informações para a categoria sobre sua integração, após notificação do TST, no 

Processo de Mediação Pré Processual – PMPP, para tratativas de tentativa de negociações coletivas da 

campanha salarial 2022/2023.  

A notificação para ingresso da FENTECT no processo foi feita pelo Ministro Ives Gandra Martins Filho, 

no último dia 25/08. A FENTECT já respondeu a notificação do TST, no último dia 26/08, fazendo sua 

petição e já está devidamente integrada dentro do processo, no polo ativo (segue documentação). O 

processo já conta com uma proposta de tentativa de conciliação formulada pelo próprio Ministro, a qual 

segue em anexo, e também, descrita abaixo: 

Assim, a proposta formulada pelo Ministro Ives Gandra, por delegação da Vice-Presidência do Tribunal 

seria: “1. Reposição integral da inflação com repercussão nas demais parcelas de natureza salarial e 

econômica, inclusive benefícios; 2. Pagamento da PLR de 2021 e 2022 de forma linear; 3. Pagamento do 

trabalho em fins de semana com adicional, nos termos da última sentença normativa; 4. Pagamento do 

vale-alimentação também nas férias; 5. Liberação dos dirigentes sindicais; 6. Manutenção das demais 

cláusulas da sentença normativa imediatamente anterior; 7. Compromisso de não deflagração de 

nenhum dia de greve.” 

A proposta acima formulada, ainda precisa da divulgação oficial dos textos das cláusulas para que 

possamos analisar, bem como a aprovação pela direção dos Correios, que tem prazo pra sua resposta até o 

próximo dia 29/08 (segunda-feira). Já as assembleias dos trabalhadores de todo País, farão sua avaliação 

sobre a proposta formulada nas assembleias do próximo dia 31/08 (quarta-feira). 

A FENTECT conclama toda a categoria a comparecer em massa nas assembleias do dia 31/08. Os 

Sindicatos devem continuar ampliando a mobilização em suas bases. Sabemos que o plano do Governo de 

plantão é privatizar a Empresa e para isso ele precisa retirar ainda mais direitos da nossa categoria. 

Não à privatização dos Correios! 

Saudações Sindicais, 

 
   

José Rivaldo da Silva  Robson Gomes Silva 

Secretário Geral - FENTECT  Secretário de Assuntos Jurídicos- FENTECT 

 


