CIRCULAR N. º 18/2019-PRE/FNP
Brasília-DF, 28 de maio de 2019

ASSUNTO: REUNIÕES EM BRASÍLIA – Dias 05, 06 e 11 de junho

Prezado Companheiro,

1

Sabemos que atualmente não tem sido fácil entabular a

negociação coletiva de trabalho. Evidentemente, nunca foi moleza. Porém, a
nossa determinação para tentar resolver a questão, não pode ser abalada,
pelo primeiro obstáculo apresentado.
2

As propostas que tem sido apresentadas nas conversas

preliminares de negociação, estão muito aquém do que a categoria
representada aprovou em assembleia, as quais, na verdade, não inova ao
ponto de o governo não querer aceitar.
3

O governo, em qualquer esfera, ou época, irá sempre tentar

dificultar a vida do sindicalista. Não podemos esquecer que ele (governo) é o
patrão. Então, cabe a todos nós, que representamos os/as trabalhadores/as,
ir à luta, e ainda, usar todos os meios de persuasão, como estratégia que
possa conseguir fazer com que o governo adote outra conduta nas
negociações
4

Assim, para prosseguirmos na caminhada rumo ao

fechamento dos ACT2019/2020, estamos convidando os Presidentes dos
Sindicatos filiados, que estão em negociação com as empresas, com data

base em 1.º de junho, para participarem de reunião em Brasília/DF, nos dias
05 e 06 de junho de 2019, oportunidade em que teremos também reunião com
o Secretário de Portos (já agendada para o dia 06 de junho, às 14hs.
5

Convidamos também, todos/as os/as Presidentes/as e

Diretorias sindicais para outra reunião que acontecerá no dia 11 de junho de
2019, cujo tema será o PORTUS, sendo que a reunião será no Ministério da
Infraestrutura.
7

Companheiro/a,

por

favor,

tragam

impresso

toda

documentação pertinente ao que está sendo tratado nas reuniões sobre o ACT
(atas, proposta da empresa, manutenção da data-base, prorrogação do ACT
vigente, etc.).
8

Desse modo e pela importância dos dois eventos, esperamos

poder contar com a presença de todos/as, nos dias referenciados.

Fraternalmente,

