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INFORME 013/2021 da FENTECT - Brasília, 31 de agosto de 2022. 

ORIENTAÇÃO ÀS ASSEMBLEIAS 

 
A FENTECT ORIENTA SEUS SINDICATOS FILIADOS A LOTAREM AS ASSEMBLEIAS 

PARA DEBATER A PROPOSTA INTEGRAL DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO, 

APRESENTADA PELO TST. 

 
 

AOS SINDICATOS FILIADOS e 

TODOS OS TRABALHADORES (AS) ECETISTAS DO BRASIL. 

 

 

Companheiras e Companheiros, 

 

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

tomou conhecimento sobre a resposta da direção da ECT nos autos do Processo de Mediação Pré-

Processual (PMPP) em curso, e, prontamente, buscou diálogo junto ao TST ao longo de todo o dia de 

ontem, 30.08, com o objetivo de avançar no debate sobre a integralidade da proposta.  

 

Em diálogos com o TST, a FENTECT buscou a integralidade da proposta apresentada pelo Ministro no 

sentido de debater com a base da categoria. Entendemos que a proposta não atende totalmente os anseios 

da nossa categoria, mas é um “fôlego” que os trabalhadores terão neste ano de intenso ataque as suas 

condições de trabalho e de vida. 

 

Na noite desta terça-feira, 30.08, em reunião do Comando Nacional de Mobilização e Negociação e 

Diretoria da FENTECT, para avaliação da Campanha Salarial-2022, fomos informados pela Assessoria 

Jurídica desta Federação, que o Ministro Ives Gandra "convenceu" a diretoria da ECT a recuar e manter 

as duas outras propostas antes recusadas, sobre a liberação de dirigentes sindicas e sobre a PLR linear.  

 

Estamos no aguardo da redação final, detalhada, que a ECT dará à proposta de Acordo. Neste sentido, 

seguem as orientações para as assembleias desta quarta-feira, 31.08, em todo o País: 

 

1. Caso se confirmem TODAS as propostas apresentadas pelo Ministro do TST, a orientação 

para as assembleias será pela assinatura do Acordo;  

 

2. Caso não se confirmem, no dia de HOJE, TODAS as propostas apresentadas pelo Ministro 

do TST, a orientação será aguardar o texto integral para tentativa de acordo, manutenção 

do Estado de Greve e convocação de novas assembleias para o dia 06.09, com aprovação da 

greve a partir do dia 08 de setembro. Com isso, esperamos que as negociações sejam 



 
 
 
 

Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas  
de Correios e 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 

reabertas nos marcos de nova correlação de forças, com o protagonismo direto da categoria 

em luta. 

 

A FENTECT conclama todos os trabalhadores e trabalhadoras a comparecerem, em massa, nas 

assembleias que ocorrerão hoje, em todos os Estados, para que possamos debater juntos os rumos da luta 

da nossa categoria! 

 

A LUTA É O QUE NOS MOVE! 

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

 

Saudações,  

 

 

 

  

Jose Rivaldo da Silva 

Secretário Geral - FENTECT 

 

 

 

 

 

 

 


