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RESPOSTA DA DIRETORIA DA FENTECT ÀS MENTIRAS DA ECT, PUBLICADAS NO 

“PRIMEIRA HORA” DE 14.09.21, ACERCA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OCORRIDA 

ONTEM, 13.09, NO TST. 

Brasília, 15 de setembro de 2021. 

Companheiros e Companheiras, 

A direção da ECT publicou em seu informativo “Primeira Hora”, de ontem,  14.09, uma tentativa grotesca de 

enganar a categoria, sobre sua atuação na audiência do dia 10/09, EM QUE ELA REJEITOU A 

PROPOSTA DE CONCILIAÇÃO DO TST. 

A audiência do dia 13/09 foi agendada para que a direção da ECT trouxesse sua resposta sobre o aceite ou não 

da proposta formulada pelo TST em 10.09. Caso a proposta fosse aceita pela Empresa, a representação dos 

trabalhadores a levaria para apreciação das assembleias nos Estados. Infelizmente isso não aconteceu, porque 

a direção da ECT recusou a proposta oficial do TST. 

TEOR DA PROPOSTA OFICIAL DO TST QUE A ECT NÃO ACEITOU: 

• 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; 

• Reestabelecimento da cláusula 20ª do Acordo Coletivo de Trabalho de 2019/2020, quanto à liberação com 

ônus de dirigentes sindicais. 

A DIREÇÃO DA ECT APRESENTOU, EM JUÍZO, A RECUSA DA PROPOSTA OFICIAL DO TST e 

ainda tentou manipular a proposta com a recomposição do INPC em três parcelas, divididas até início de 2022 

e sem o reflexo na remuneração. Além disso, também não concederia os 4 (quatro) tickets a mais por mês, 

como formulado na proposta oficial do TST.  

Segundo informação de trabalhadores, existe uma campanha de mentiras propagadas pelos prepostos da ECT 

nos setores de trabalho, à “boca miúda”, visando dizer que quem não quis negociar foi a representação dos 

trabalhadores. É MENTIRA! Se a ECT tivesse aceitado a proposta do TST, as assembleias fariam sua 

avaliação ainda nesta semana. Uma campanha covarde de mentiras de quem não aceitou a proposta de 

conciliação, que explora a mão de obra da categoria e que não permite, sequer, que as negociações sejam 

transmitidas ao vivo para que os trabalhadores não vejam a real face dessa direção intransigente, que não 

permitiu, em nenhum momento, o avanço das negociações. 

A DIREÇÃO DA ECT NÃO ACEITOU A PROPOSTA DO TST, POR ISSO NÃO HOUVE 

EVOLUÇÃO NA CONCILIAÇÃO. Trabalhador, trabalhadora, não acredite nas mentiras de quem tirou 50 

cláusulas do seu Acordo Coletivo de Trabalho no ano passado e está trabalhando, publicamente, como fez o 

Ministro das Comunicações em rede nacional, para tirar o seu emprego através da privatização. 

CHEGA DE MENTIRAS ECT, QUEREMOS NEGOCIAÇÃO E NÃO ENROLAÇÃO! 

NÃO À VENDA DOS CORREIOS! 
 

Diretoria Colegiada da FENTECT 


