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INFORME 032/2014 da FENTECT - Brasília, 26 de fevereiro de 2014. 

COMANDO AMPLO DA FENTECT É RECEBIDO POR MINISTRO DO TST! 
 

 
AOS SINDICATOS FILIADOS, 

AOS TRABALHADORES DE BASE E  

À DIRETORIA COLEGIADA 

 

 

Comapnheiros e Companheiras, 

Na tarde de ontem (25) o Comando Amplo da FENTECT foi recebido pelo Excelentíssimo 

Senhor Ministro do TST, Maurício Godinho, e teve a oportunidade de expor toda a situação da 

categoria ecetista, buscando sensibilizá-lo, relatando mais especificamente a importância do 

plano de saúde para uma categoria como a dos Correios, que tem índices de absenteísmos 

altíssimos devido à sobrecarga de trabalho a que são expostos diariamente. 

Foi externado ainda pelo Comando Amplo a grande preocupação dos trabalhadores quanto as 

mudanças unilaterais que a ECT vem implementando no nosso plano de saúde.  

O Ministro foi bem receptivo conosco, dando oportunidade para todos os presentes se 

pronunciarem. Ele disse que recebeu com muita atenção as preocupações dos trabalhadores e que 

está pronto para julgar, assim que o Ministro Relator, Márcio Eurico, defina a data do julgamento 

do dissídio. 

Hoje acontece a solenidade de posse do novo presidente do TST, o Excelentíssimo Senhor 

Ministro Barros Levenhagen. Devido a este fato, não conseguimos agendar nenhuma reunião com 

os Ministros no dia de hoje. Amanhã retomaremos as reuniões com os Ministros do Tribunal.  

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

É RESPEITAR NOSSAS FAMÍLIAS! 

CONTINUEMOS FIRMES! 
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James Magalhães de Azevedo  Rogério Ferreira Ubine 

Comando Amplo – FENTECT  Comando Amplo – FENTECT 

 
 

 

 

Lucila Pereira Correia 

Comando Amplo –BA 
  


