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 INFORME 034/2014 da FENTECT - Brasília, 05 de março de 2014. 

 
AOS SINDICATOS FILIADOS, 

AOS TRABALHADORES DE BASE E  

À DIRETORIA COLEGIADA 

 

 

Companheiros e Companheiras, 

O Comando Amplo de Negociação e Mobilização, dentre seus objetivos, realizou na ultima sexta-

feira, 28/02, audiência com os Ministros do TST (Tribunal Superior do Trabalho) que compõem a 

SDC (Sessão de Dissídio Coletivo); Ives Gandra Martins da Silva Filho, Vice-presidente do 

Tribunal; João Batista Brito Pereira, Corregedor Geral; Maria de Assis Calsing e Fernando Eizo 

Ono. Estas visitas tiveram o objetivo de demonstrar os motivos de nossa greve, deixando claro 

que quem descumpriu a cláusula 11 de Dissídio Coletivo foi a ECT, verdadeira motivadora deste 

impasse.   

Somada à visita ao Ministro Mauricio Godinho e ao próprio Relator Ministro Marcio Eurico 

Vitral Amaro, falta visitarmos 3 Ministros que compõem a  SDC.  Estamos trabalhando pra 

conseguir estas reuniões o quanto antes.  

Na parte de tarde de hoje, 05/03, o TST retoma suas atividades e o Comando Amplo de 

Mobilização e Negociação está a postos, acompanhando todas as movimentações. Queremos 

definir visitas aos Ministros de acordo com as respectivas agendas, e assim que se defina a data 

do julgamento estaremos comunicando às bases.  

Durante o período de carnaval tivemos algumas ações de sindicatos em greve que aproveitaram 

as festividades e denunciaram a truculência e o desrespeito da direção da ECT, bem como a 

tentativa de alteração do nosso plano de saúde. Muitos guerreiros e guerreiras utilizaram este 

período para recompor as baterias para nossa luta que segue firme e forte. 

Precisamos intensificar a nossa greve, devemos mantê-la firme e forte. Os lutadores após este 

feriado de carnaval devem retomar os piquetes, fazer ações que reforcem a publicidade da nossa 

greve.  

VAMOS INTENSIFICAR A GREVE, POIS MAIS DO QUE NUNCA, CRUZAR OS BRAÇOS 

É RESPEITAR NOSSAS FAMÍLIAS! 

CONTINUEMOS FIRMES! 

 

  

Edmar Leite  Lucila Pereira Correia 

Comando Amplo - FENTECT  Comando Amplo – BA 
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Glaudiana Melo Queiroz  Loreti de Borba 

Comando Amplo – SINTECT/PE  Comando Amplo – SINTECT/RS 

 

 

 

   

Rogério Ferreira Ubine  José Maria Filgueira Pimenta 

Comando Amplo – FENTECT  Comando Amplo – SINTECT/AM 

 

 

 

 
 


