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INFORME 002/2013 da FENTECT - Brasília, 22 de maio de 2013. 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 

 

Companheiros(as), a Diretoria Colegiada da FENTECT, reunida em Brasília/DF nos 

dias 10 e 11 e maio do corrente ano, discutiu e deliberou o que segue: 

 CONREP: Este evento será realizado nos dias 04, 05, e 06 de julho de 2013, em 

São Paulo ou Rio de Janeiro. O local será definido mediante apresentação do menor orçamento. A 

tirada de delegados pelos Sindicatos filiados à FENTECT para o 31º CONREP será de 03 a 10 

de junho de 2013, e de 11 a 14 de junho de 2013 pelas oposições. A Pauta do CONREP será: 

Análise e Conjuntura; Campanha Salarial; Postalis e Outros; 

 ENCONTRO DE MULHERES: Será realizado nos dias 03 e 04 de julho de 2013. 

A tiradas de delegadas deverá ocorrer nos Encontros Regionais realizados pelos Sindicatos, caso 

não ocorra o Encontro Regional, as delegadas deverão ser eleitas em Assembléia da categoria ; 

  ENTREGA MATUTINA: A FENTECT fará uma ampla campanha nacional de 

divulgação pela implantação imediata da entrega pela manhã, e criará um grupo de trabalho para 

acompanhar essa ampliação por parte da empresa;  

 POSTALIS: Esta federação encaminhará Ação Judicial para barrar a cobrança 

indevida da contribuição extraordinária do POSTALIS; divulgará nota denunciando mais esse 

ataque aos direitos dos trabalhadores; providenciará um curso sobre Fundo de Pensão para os 

membros da Diretoria Colegiada e um Seminário em conjunto com os Sindicatos sobre o tema; 

 POSTAL SAÚDE: A FENTECT desenvolverá Ações, Judicial e Política, solicitará 

esclarecimentos da ECT sobre a criação do Postal Saúde, bem como investigará a fundo o que 

está por traz de mais uma tentativa de golpe aos trabalhadores;  
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 Encontro Racial: Este encontro será realizado simultaneamente com o de 

Diversidade e Gênero no mês de novembro de 2013. As Comissões se reunirão em Brasília entre 

20 de julho e 10 de agosto para organizar o evento;  

 Anistia: A FENTECT operacionalizará e dará suporte a uma Comissão Ampliada 

da Anistia, que contará com a participação de 01 membro de cada Sindicato, para que seja feita 

uma ampla campanha nacional, com confecção de material para distribuição pelos Sindicatos e 

trabalho intenso dentro do Congresso Nacional, para aprovação do PL 7320/2006, de autoria da 

então Deputada Maria do Rosário – PT/RS, bem como para promoção da Anistia Ampla Geral e 

Irrestrita. 

 

Saudações Sindicais      

 

 

Jose Rodrigues dos Santos Neto 

Secretario Geral 

  

 


