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INFORME 058/2013 da FENTECT - Brasília, 23 de julho de 2014. 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS, 

AOS TRABALHADORES DE BASE E  

À DIRETORIA COLEGIADA 

 

 

FENTECT se reúne com a ECT para encaminhar a Campanha Salarial 2014. 
 

Companheiros(as),  

 

No dia de hoje tivemos uma série de atividades, dentre elas a audiência do processo contra o 

desconto indevido das horas da greve de 2013, reunião com a ECT para tratar do início das 

negociações e liberação dos negociadores, bem como problemas no formulário de adesão ao Vale 

cultura. Também discutimos as atividades referentes à entrega da pauta de reivindicações à ECT, 

que deverá ocorrer no dia 30 de julho/2014. Seguem abaixo os encaminhamentos e relatos destas 

atividades: 

 

Audiência do processo contra o desconto indevido das horas da greve de 2013:  

Neste processo foi solicitada uma liminar contra o desconto das horas não compensada de 2013, 

uma vez que muitos trabalhadores, se quer, foram convocados, bem como a sentença normativa 

não fala em desconto. A justiça negou à liminar e deferiu o pedido para que a empresa 

apresentasse os documentos comprobatórios das convocações e desconto. A empresa apresentou 

hoje sua contestação e apresentou mídia eletrônica com mais de 20 mil documentos de 

convocações. Necessitamos que os sindicatos pesquisem trabalhadores que não tiveram 

convocação para todos os dias e que tiveram dias da greve descontados. Quanto mais 

trabalhadores melhor será para nossa defesa, que tem um prazo 15 dias. 

 

Entrega da Pauta de reivindicação  

A FENTECT acertou a entrega da pauta em Brasília, junto ao presidente da ECT em exercício, 

Sr. Nelson de Freitas, no próximo dia 30 de julho, às 16 horas. Orientamos os sindicatos a 

realizarem a entrega da pauta de reivindicação, como atividade do nosso calendário de lutas, nas 

diretorias regionais, bem como realizar atos marcando o início da campanha salarial. O slogan 

que iremos trabalhar é: Campanha Salarial 2014/2015 – Sou FENTECT - Vai ter luta!   

Pedimos que os sindicatos se engajem nesta atividade, para que possamos construir um dia de 

atividade representativo. Em São Paulo capital estaremos realizando o lançamento da campanha e 

entrega da pauta no dia 31 de julho, o que será feito no prédio do Jaguaré, às 11h e 30min. 

  

Reunião com a ECT 
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No dia de hoje, 24/07, realizamos reunião com a ECT para tratar, entre outras coisas, do início 

das negociações, que ficou acertado para os dias 06 e 07/08 (ATA ANEXA). A FENTECT 

solicitou a liberação, com ônus para a ECT, dos 41 membros, sendo 6 da diretoria da FENTECT 

e mais 35 representantes dos sindicatos (ANEXO PEDIDO DE LIBERAÇÃO). A empresa ficou 

de dar a resposta sobre as liberações no próximo dia 29/07, em reunião que ocorrerá as 16 horas. 

 

Vale Cultura 

Também na reunião de hoje, apresentamos nossos protestos pela forma que a ECT apresentou o 

formulário de adesão ao vale cultura. Com um ano de atraso, no entendimento da FENTECT, o 

formulário é uma renúncia ao direito de receber o benefício retroativo a agosto de 2013, com base 

no Dissídio Coletivo nº TST-6942.72.2013.5.0000. 

A FENTECT orienta os trabalhadores a preencherem o formulário, uma vez que sem ele não se 

recebe o cartão, mas para resguardar o direito seus direitos, os mesmos devem colocar a seguinte 

ressalva: 

 

RESSALVA 
 Assino a presente Declaração, ressalvando o meu direito ao recebimento do Vale Cultura, 

retroativo a 1º de agosto de 2013, de acordo com o disposto na cláusula 63 da sentença 

normativa exarada nos autos do Dissídio Coletivo nº TST-6942.72.2013.5.0000. 

  

 Assinatura do empregado: ________________________ 

 

 

Saudações Sindicais, 

 

 

  

José Rodrigues dos Santos Neto 

Secretária Geral 

 

 

  

  

Robson Luiz Pereira Neves Rogério Ferreira Ubine Francisco José Nunes 

Diretoria Colegiada Diretoria Colegiada Diretoria Colegiada 

 
 


