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INFORME 025/2021 da FENTECT - Brasília, 23 de setembro de 2021. 

CAMPANHA SALARIAL 2021/2022 – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS e 

TODOS OS TRABALHADORES (AS) ECETISTAS DO BRASIL. 

 

 

Companheiros e Companheiras, 

A FENTECT participou, nesta quinta-feira, 23.09, da Audiência de Conciliação, oficialmente convocada pelo 

TST, na tentativa de fechamento de um Acordo Coletivo de Trabalho para a categoria ecetista. 

A FENTECT fez a defesa da pauta e discorreu sobre as perdas que os trabalhadores tiveram no ano passado. A 

perda das 50 cláusulas do ACT reflete um rebaixamento salarial de mais de 35% do poder de compra da 

categoria. Foi falado, também, do plano de saúde dos trabalhadores da ativa e aposentados; das 40 horas de 

jornada; do auxílio especial e também sobre a retirada dos tickets das férias, que já pertenciam aos 

trabalhadores. 

A direção da ECT, que não quis negociar e entrou com o Dissídio Coletivo, mantém sua posição de não querer 

avançar na recuperação das cláusulas importantes para a categoria. 

O Ministro finalizou a Audiência sem formular uma proposta. Comunicou que fará reunião com a 

representação dos Correios, em separado, e depois fará reunião com a representação dos trabalhadores, 

também, em separado. Só após essas reuniões, formulará uma proposta oficial do TST para que as partes 

possam se manifestar. Tão logo a proposta seja formalizada, levaremos ao conhecimento de toda a categoria. 

Reiteramos a importância dos trabalhadores manterem a mobilização e participarem, ativamente, dos atos do 

dia 02/10, em defesa dos empregos e contra a privatização. 

 

Saudações Sindicais, 

 
 

 

   
José Rivaldo da Silva  Robson Gomes da Silva 

Secretário Geral  Secretário de Assuntos Jurídicos 

 

 

 

 


