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INFORME 056/2013 da FENTECT - Brasília, 22 de julho de 2014. 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS, 

AOS TRABALHADORES DE BASE E  

À DIRETORIA COLEGIADA 

 

 

Deliberações do XXXII CONREP 
 

Companheiros(as), conforme é do conhecimento dos senhores(as), nos dias 16 a 19 de 

julho de 2014, aconteceu o XXXII CONREP, que, entre outras deliberações, definiu o 

Calendário de Lutas e os Eixos de Campanha a seguir: 

CALENDÁRIO DE LUTAS: 
29/07: Data limite para aprovação da pauta de reivindicações em assembleia e 

indicação/eleição do representante do comando; 

30/07: Data limite para protocolo da pauta de reivindicações na ECT e ato contra 

perseguições políticas, demissões e desligamentos dos anistiados; 

30/07: Início da agitação massiva nas bases e reuniões setoriais pela revogação da Lei 

12.490/11 e contra o postal saúde; 

14/08: Assembleia de avaliação da Campanha Salarial; 

30 e 31/08: Seminário Nacional contra a privatização/CorreiosPar; 

03/09 a 06/09: Seminários regionais ou assembleias sobre Privatização (CorreiosPar e 

postal saúde); 

09/09: Data limite de negociação; 

10/09: Assembleia de Estado de Greve, 

17/09: Assembleia de deflagração de greve, com paralisação a partir das 22h. 

 

EIXOS DE CAMPANHA: 

11,30% - Reposição das Perdas Salariais dede 1994; 

Reajuste linear de R$ 300,00; 

Piso Salarial de R$ 3.079,31 (DIEESE); 

Contratação já e melhores condições de trabalho; 

Entrega pela manhã; 

Luta contra a privatização/terceirização, revogação da lei 12490/11; 

Jornada de 6 horas para Atendente Comercial e Segurança nas agências; 

 

Orientamos os Sindicatos filiados a realizarem até o dia 29/07/2014, as assembleias 

para referendo da Pauta Nacional de Reivindicações (anexa) e indicação/eleição do 
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representante do Sindicato no Comando Nacional de Mobilização e Negociação (titular e 

suplente), bem como, autorizar o Comando Nacional de Mobilização e Negociação da  

 

 

FENTECT a representar a categoria em negociação coletiva, com poderes de firmar acordo 

coletivo e/ou para defender-se em e ajuizar dissídio coletivo contra a ECT. 

 

Solicitamos ainda o envio do resultado das referidas assembleias para a FENTECT 

até as 12h do dia 30 de julho de 2014, data em que se instalará o Comando em Brasília. 

 

Segue em anexo, também, o manual de greve, que contem todas as orientações 

jurídicas para os procedimentos de aprovação da Pauta de Reivindicações e demais 

encaminhamentos da Campanha Salarial. 

 

Saudações Sindicais, 

 

 

  

José Rodrigues dos Santos Neto 

Secretária Geral 

 

 

  

  

Robson Luiz Pereira Neves Rogério Ferreira Ubine Emerson Marcelo G. Marinho 

Diretoria Colegiada Diretoria Colegiada Diretoria Colegiada 

 

 

 

   

Francisco José Nunes Amanda Gomes Corsino 

Diretoria Colegiada Diretoria Colegiada 
 


