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INFORMATIVO Nº 006/2022 DA COMISSÃO NACIONAL DE ANISTIA 

– 05/04/2022. 

 

 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS E BASE 

 

 

 

Reajuste dos valores recebidos pelos anistiados dos Correios  

 

 
 
Prezados (as) Companheiros (as),  

Conforme divulgamos em nossos informes anteriores, a FENTECT, através de sua Comissão Nacional de 

Anistia, desde a decisão do TST acerca do Dissidio Coletivo dos trabalhadores dos Correios, DCG 

1001174-70.2021.5.00.0000, vem lutando para efetivar a implantação do reajuste concedido aos 

trabalhadores ativos na empresa àqueles que foram anistiados. 

No dia 09 de dezembro, encaminhamos documento ao Ministério do Planejamento, e, após aguardar 

retorno, sem sucesso, chegamos à orientação de fazermos o protocolo digital diretamente ao Ministério da 

Economia, o que foi feito no dia 20 de janeiro deste ano. A partir desse protocolo, foi aberto um processo, 

que tramitou entre departamentos do órgão, até ser recebido pelo SGP-DECIPEX-CGPAG-CIVIL, 

responsável pelos pagamentos dos pensionistas e inativos do serviço público. 

Diante da demora no andamento do processo e considerando a necessidade dos companheiros e 

companheiras, fizemos gestão junto aos Deputados Federais, Vicentinho – PT/SP e Rogério Correia – 

PT/MG, pedindo apoio dos mesmos no sentido de intervir junto ao Ministério da Economia agilizar a 

aplicação dos reajustes em questão. 

Por fim, após muita luta da FENTECT, única Federação legalmente reconhecida como representante 

legítima da categoria ecetista, no último dia 01 de abril, os companheiros e companheiras anistiados dos 

Correios puderam, finalmente, usufruir do seu direito de reajuste, que foi percebido na folha deste mês, 

retroativo a 01/08/2021. 

Suspensão de pagamentos por ausência de Prova de Vida. 

A exemplo do reajuste dos valores recebidos pelos anistiados, no último dia 01 de abril, também, acontecer 

a regularização dos pagamentos daqueles companheiros e companheiras que não haviam realizado, no 

período correto, sua prova de vida. 

Essas são vitórias importantes, fruto do esforço da nossa CNA/FENTECT. 
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Continuemos firmes na Luta. 

Encaminhamos, em anexo, cópias dos documentos aqui mencionados e já encaminhados anteriormente. 

 

Saudações Sindicais, 

 

 

 

  

     

William Castro de Oliveira  Domingos Fernandes Pimenta 

Secretário de Anistia  Representante Regional - CNA 

 


