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INFORME 044 DA FENTECT, BRASÍLIA-DF 31/11/2011. 
 

Problemas pós-greve 
 
 

AOS SINDICATOS FILIADOS  

Companheiros(as), conforme divulgamos em nosso informe anterior, na última sexta-feira, 
28/10/2011, participamos de mais uma reunião de negociação com a ECT buscando avançar e 
amenizar os impasses que estão acontecendo no pós-greve. 

Na reunião tratamos da CT/FEN-306/2011 encaminhada à ECT, com 19 
itens/reivindicações. Cobramos uma resposta imediata ao documento no intuito de forçarmos a 
ECT a apresentar uma resposta concreta e oficial à nossas reivindicações em relação à 
compensação dos 21 dias de greve e obtermos um documento normatizando e unificando todas as 
orientações, em nível nacional, para assim afastarmos as truculências e arbitrariedades com que 
vem agindo algumas diretorias regionais para com o trabalhador(a). 

Ao analisamos a resposta da ECT (anexo), concluímos que está muito longe de atender às 
aos nossos anseios e não concordamos de forma alguma com o entendimento da empresa, que 
continua com interpretações divergentes da nossa a respeito do julgamento do dissídio coletivo. 

Aguardaremos o julgamento dos Embargos Declaratórios para que sejam sanadas todas as 
dúvidas em relação à real decisão do TST.  No campo político, daremos continuidade às 
negociações com a empresa, pois temos a missão de, como negociadores, formularmos quantos 
documentos forem necessários para revertemos pontos que achamos fundamentais para a 
preservação da dignidade do trabalhador(a) ecetista.  

 

Saudações Sindicais, 

 

   
José Rivaldo da Silva Francisco José Nunes Robson Luiz Pereira Neves 

Secretário Geral Suplente da Colegiada Secretario Racial 
Com. Permanente de Negociação Com. Permanente de Negociação Com. Permanente de Negociação 

 


