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INFORME 011 do Comando Nacional de Mobilização e Negociação 

2019/2020 – Brasília, 31 de julho de 2019. 

 

FENTECT orienta a rejeição da proposta da ECT 0.8% (zero ponto oito 

por cento), manter o estado de greve e novas assembleias dia 07 de agosto. 
 

 

Companheiros e Companheiras, 

 

Em reunião com a ECT na manhã de ontem (30.07), finalmente ela anunciou que foi autorizada pelo 

Governo Federal a apresentação da proposta do índice econômico de apenas 0,8%. Além disso, foi 

mantida da retirada de todos os direitos já anunciada anteriormente. 

O Comando Nacional de Mobilização e Negociação (CNMN) da FENTECT rejeitou de pronto a proposta 

de reajuste econômico, bem como reafirmou sua rejeição à retirada de direitos e reiterou que orientará a 

todas as assembleias dos Sindicatos filiados pela sua rejeição. 

Na Reunião Unilateral realizada no TST, também na tarde de ontem (30.07), onde participaram todos os 

membros do CNMN, foi apresentado pelo Vice-Presidente do TST um conjunto de complexas intenções 

propositivas para mediação sobre a situação dos Pais e Mães no Plano de Saúde, objeto do PMPP, 

algumas já divulgadas no site do TST. Na ocasião, também foi vinculada a discussão do tema Acordo 

Coletivo de Trabalho, que será oficializada na Audiência de Conciliação, que acontecerá às 15h de hoje 

(31.07) no TST, quando todos nós tomaremos conhecimento e nos posicionaremos sobre a PROPOSTA 

OFICIAL daquele Tribunal e, em ato contínuo, este CNMN orientará novamente os Sindicatos filiados 

à FENTECT.  

Portanto, consideramos taticamente temerário precipitar quaisquer informações que ainda não tenham 

conteúdo de propostas oficiais, considerando ainda, a necessidade de submeter a proposta oficial do TST 

à decisão soberana das assembleias, pela sua rejeição ou aprovação, este CNMN, reunido na noite de 

ontem (30.07), por ampla maioria, decidiu orientar as Assembleias desta quarta-feira (31/07) a: 

 

1. REJEITAR, na íntegra, a proposta econômica da ECT (0.8%) para reajuste de salários e 

benefícios, bem como a retirada dos direitos históricos garantidos em Acordo Coletivo de 

Trabalho; 

 

2. Manter o ESTADO DE GREVE e aumentar o nível de mobilização e informações diariamente 

nos setores de trabalho em nível nacional; 

 

3. Realizar NOVAS ASSEMBLEIAS NO DIA 07 DE AGOSTO para apreciação da proposta a ser 

apresentada pelo TST na referida Audiência de Conciliação, e decidir sobre a Greve Nacional por 

tempo indeterminado; 
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4. Nova Reunião Deliberativa do Comando Nacional de Mobilização e Negociação da 

FENTECT, dia 06/08, pela manhã, para avaliação e orientações para as assembleias do dia 

07/08/2019. 

 

Saudações Sindicais,  

 

     

José Rivaldo da Silva  Heitor Fernandes Filho  Enerson Marcelo G. Marinho 

FENTECT  FENTECT  FENTECT 

     

Robson Gomes da Silva  Enerson Vasconcelos da Silva  Carlos Clei Tomás da Silva 

FENTECT  FENTECT  FENTECT 

 

      

Amanda Gomes Corcino  Saul Gomes da Cruz       Yslene Rayanne de Sousa 
FENTECT  SINCOTELBA/BA        SINTECT/DF 

 

 

  

Ueber Ribeiro Barboza  Mauro Aparecido Ramos  Paulo André N. Silva 

         SINTECT/GO  SINTECT/ CAS  SINCORT/PA 

 

    

Luiz Alfredo R. Cruz  Rafael Paiva Ferreira  Francisco Domingos F. Filho 

         SINTECT/MG  SINTECT/PB  SINTECT/CE 

 

  

    

Fischer Marcelo M. Santos  Jane dos S. Neves  Antônio Manuel Mendes 

         SINTECT/ES  SINTECT/AM  SINTECT/URA 

 

    

Suzy Cristiny da Costa  Josemar Lara  Ederson Paraguassu B. Santos 

         SINTECT/SMA  SINTECT/RS  SINTECT/AP 

 

   

José Maria Pego  Alysson de Oliveira V. Guerreiro  Antônio José de Lira 

SINTECT/SC  SINTECT/AL  SINTECT/PE 
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Oséias dos Santos Vieira  Anderson M. R. Souza 

SINTECT/RPO  SINTECT/VP 

 

 

 


