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INFORME 029/2020 da FENTECT - Brasília, 16 de junho de 2020. 

CAMPANHA SALARIAL 2020 

 

 
AOS SINDICATOS FILIADOS. 

  

A TODOS OS TRABALHADORES (AS) ECETISTAS DO BRASIL. 

 

 

 

Companheiros e Companheiras,  

 

Terminaram hoje, 16/06/2020, os trabalhos da Equipe de Sistematização da Pauta Nacional de 

Reivindicações da Campanha Salarial 2020/2021. Em anexo, encaminhamos a pauta que foi debatida e 

votada na direção da FENTECT, em reunião realizada no dia 20/05/2020, como sugestão para deliberação 

dos Sindicatos filiados. 

Em razão da pandemia mundial do COVID 19, o Conselho de Representantes (CONREP) não será 

realizado este ano. Nesse entendimento, foi definido pela maioria da Direção da FENTECT que o ponto 

de partida da Pauta Nacional de Reivindicações deste ano seria a sentença normativa do Dissidio Coletivo 

de Trabalho, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST, no ano passado. Assim, a equipe de 

sistematização trabalhou para que a pauta com todas as atualizações necessárias chegasse aos Sindicatos 

que, por sua vez, terão até o próximo dia 26 de junho para realizarem suas assembleias, avaliar nossa 

sugestão de pauta e retornar com seu posicionamento para a direção da FENTECT.  

A direção da FENTECT alerta todos os trabalhadores e trabalhadoras que, em vista da liminar proferida 

pelo Ministro Dias Tóffoli (STF), que alterou a vigência da nossa sentença normativa que previa dois 

anos de validade das cláusulas; além de alterar o custeio do plano de saúde que dobrou o valor na maioria 

dos casos, a nossa campanha salarial deve ser realizada com o máximo vigor necessário. 

O governo está atacando direitos de toda classe trabalhadora, e nos Correios não será diferente. Os 

trabalhadores e trabalhadoras devem estar mobilizados desde já para enfrentarmos, em meio à pandemia, 

a luta contra a retirada de direitos e contra a privatização da nossa Empresa. 

O Governo Federal e sua equipe aproveita a Pandemia do COVID -19, como disse um de seus ministros 

“passar de baciada”, para retirar absolutamente todos os direitos da classe trabalhadora e entregar as 

estatais do País nas mãos da iniciativa privada. 

A FENTECT conclama todos os trabalhadores para que participem do processo de deliberação da Pauta 

Nacional de Reivindicações e chama os Sindicatos a organizarem uma ampla mobilização nas suas bases.  

Com certeza será uma campanha salarial diferente, mas devemos garantir que a luta seja ainda mais forte 

contra a retirada dos nossos direitos e em defesa das nossas vidas.  
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#A vida vale mais que qualquer lucro! 

#Não à privatização dos Correios! 

#Fora Bolsonaro e todo seu Governo! 

#FENTECT Antifa e Anti-racista! 

 

Saudações Sindicais, 

  

 

     
José Rivaldo da Silva  Enerson Marcelo G. Marinho  Robson Gomes da Silva 

Sec. Geral - FENTECT  Sec. de Imprensa e Divulgação - FENTECT  Sec. Jurídico - FENTECT 

       

 

 

Rogério Ferreira Ubine  Heitor Fernandes Filho 
Sec. de Ralações Internacionais - FENTECT  Sec. do Rio de Janeiro - FENTECT 

 

 

 

 

 

 

 


