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 FENTECT 

INFORME 033/2021 da FENTECT - Brasília, 28 de dezembro de 2021. 

FENTECT INGRESSA AÇÃO NACIONAL CONTRA OS DESCONTOS ABUSIVOS NOS 

CONTRACHEQUES SOBRE O IR, INSS E POSTAL SAÚDE 

 
 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS e 

TODOS OS TRABALHADORES (AS) ECETISTAS DO BRASIL. 

 

 

 

Companheir@s,  

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

informa que ingressou, nesta terça-feira (27/12), com Ação nacional visando coibir os descontos abusivos 

que a ECT lançou nos contracheques dos trabalhadores de todo o País. A direção dos Correios colocou os 

retroativos de uma só vez, em um único contracheque, o que gerou um salário “maior”, que não é a 

realidade dos trabalhadores dos Correios. Este ato da ECT gerou um desconto bem superior nas alíquotas 

de IR, INSS e também da Postal Saúde. 

A Ação nacional visa corrigir o problema antes que o depósito seja realizado pela direção dos Correios 

nas contas dos trabalhadores. O lançamento do valor total, na prática, é uma forma de atacar aos 

trabalhadores ecetistas com a redução dos valores conquistados na última campanha salarial. 

Os trabalhadores devem ficar atentos, pois o Governo Federal não vai cessar os ataques contra a categoria 

até que tenha conseguido entregar a ECT nas mãos da iniciativa privada. O próximo período será de 

resistência e de mobilização para impedir essa atrocidade. Segue número da ação para que os 

trabalhadores possam acompanhar seus desdobramentos, ACC 0000981-63.2021.5.10.0010. 

 

Saudações Sindicais, 

 

 

   
José Rivaldo da Silva  Robson Gomes da Silva 

Secretário Geral  Secretário de Assuntos Jurídicos 

 


