
 

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

 

E nd. :  S D S  E dif .  V enânc io “V ”  B loco “R ”  lo ja  n. º  60  -  B ras í l ia /D F -  C E P :  70393 -904  

e -ma i l: fe ntect @fen tect .o rg.b r  -  te le fax : . (061 )  3323 -8 810   CNPJ 03.659.034/0001–80- Site: www.fentect.org.br 

 

 

INFORME 020/2021 da FENTECT - Brasília, 10 de setembro de 2021. 

CAMPANHA SALARIAL 2020/2021 – FENTECT PARTICIPA DE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO NO TST. 

 
 

AOS SINDICATOS FILIADOS e 

TODOS OS TRABALHADORES (AS) ECETISTAS DO BRASIL. 

 
 

Companheiros e Companheiras, 

Nesta sexta feira, 10.09, às 09:30, a FENTECT participou da audiência de conciliação, agendada pelo Ministro 

do TST, Alexandre Agra Belmonte, com a participação da representação dos trabalhadores, da direção da ECT 

e do Ministério Público do Trabalho, na tentativa de um Acordo Coletivo de Trabalho para a categoria ecetista.  

 Iniciada a reunião, a palavra foi passada à representação dos trabalhadores que falou da necessidade de 

devolução das cláusulas retiradas no dissídio coletivo do ano passado. Foi dado ênfase na situação da jornada 

de trabalho de 40 e 44 horas, onde existe uma distorção que deveria ser corrigida neste acordo, com a retomada 
dos 15% aos sábados, inclusive para pacificar as várias ações judiciais que estão sendo impetradas. Outro ponto 

foi a questão do plano de saúde dos trabalhadores da ativa e dos aposentados e a questão da aprovação do PDL 

342/2021, cujos efeitos devem ter reflexos imediatos, já que a legislação foi promulgada no último dia 

09/09/2021. Outra situação pautada foi o trabalho aos fins de semana, que vem massacrando os trabalhadores 
com convocações e exploração nos setores de trabalho e a sua incompatibilidade com o banco de horas proposto 

pela ECT. A representação dos trabalhadores falou ainda das perdas no poder de compra do trabalhador, que 

chegaram a 35% com as retiradas de direitos do ano passado, como: ticket nas férias, 70% de férias e outras que 
foram devidamente explicadas ao Ministro.  

Já a ECT, em sua fala, rebateu várias questões sem apresentar fundamentos e fez uma proposta de recomposição 

da inflação, de 50% do INPC sobre o salário, 50% do INPC para as gratificações de função dos dirigentes da 
empresa e a implantação do banco de horas.  

A representação dos trabalhadores destacou que a ECT estava fazendo uma “proposta” para não avançar nas 
negociações. O Ministério Público e o Ministro se pronunciaram destacando que a proposta não era razoável e 

que a ECT poderia melhorar. Após o debate, o TST fez a seguinte proposta: 

Reajuste salarial de 100% do INPC, retroativo a agosto de 2021, sobre a remuneração; 
Reajuste de 100% do INPC sobre o vale-alimentação, com inclusão de quatro folhas por mês quanto aos dias 

úteis; Acesso dos dirigentes sindicais aos trabalhadores por 30 minutos, em horário de almoço, em dias pré-

estabelecidos; Participação do Sindicato nos processos administrativos disciplinares; Restabelecimento da 

cláusula 20ª do acordo coletivo de trabalho de 2019/2020, que trata das liberações de dirigentes sindicais. 

A Direção da ECT respondeu que vai avaliar e retornar com uma resposta na segunda-feira,13.09, quando está 

agendada nova audiência de conciliação no TST. 

Importante destacar que a FENTECT sempre esteve e está aberta à negociação e que vai esperar a manifestação 

da ECT para que, somente depois, juntamente com o Comando Nacional de Mobilização e Negociação, possa 

avaliar e enviar a proposta para que as assembleias da categoria possam, também, fazer sua avaliação. A 



 

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

 

E nd. :  S D S  E dif .  V enânc io “V ”  B loco “R ”  lo ja  n. º  60  -  B ras í l ia /D F -  C E P :  70393 -904  

e -ma i l: fe ntect @fen tect .o rg.b r  -  te le fax : . (061 )  3323 -8 810   CNPJ 03.659.034/0001–80- Site: www.fentect.org.br 

 

 

princípio, nossa avaliação é que a ECT pode avançar na proposta, mas precisa haver mobilização por parte da 

categoria. 

 

#CorreiosPúblicoÉparaTodos  

#NãoÀVendaDosCorreios  
#foraflorianoPeixoto  

#FORABOLSONARO 

 

 

Saudações Sindicais, 

 
 

 

   
José Rivaldo da Silva  Robson Gomes da Silva 

Secretário Geral  Secretário de Assuntos Jurídicos 

 

 


