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INFORMATIVO FINDECT - 022/2018 

 

Bauru/SP, 10 de Agosto de 2018. 

 

FINDECT REUNE-SE COM TST PARA DISCUTIR PROPOSTA 
PARA CAMPANHA SALARIAL 2018/2019 

 
 
 

Na tarde desta quinta-feira (09), a FINDECT participou de reunião no Tribunal Superior do 

Trabalho, para discutir proposta para a Campanha Salarial deste ano. A Federação solicitou o encontro 

para buscar esclarecimentos sobre o despacho do TST, publicado na última terça-feira, horas antes das 

assembleias de Trabalhadores e Trabalhadoras, que votariam a deflagração da greve nacional da 

categoria. O despacho incluía uma proposta, assinada pelo Vice-Presidente do TST, Ministro Renato de 

Lacerda Paiva, que previa a reposição da inflação do período (3,68% – INPC) e manutenção da 

redação do ACT dos Ecetistas. 

 

Na reunião, participaram José Aparecido G. Gandara, Elias Cesário (Diviza), presidente e 

vice-presidente da FINDECT, acompanhados do assessor jurídico da FINDECT, Dr. Marcos Vinicius, e 

demais representantes da FENTECT. No Tribunal, o vice-presidente do TST ouviu as manifestações 

dos representantes dos trabalhadores e trabalhadoras, e publicou despacho prorrogando a validade da 

proposta apresentada para um dia após as assembleias de Trabalhadores e Trabalhadoras, que serão 

realizadas no próximo dia 14. 

 

Em relação ao plano de saúde, motivo para a prorrogação das assembleias, o Vice-

Presidente esclareceu que a parte relacionada ao custeio do plano de saúde não está na proposta 

apresentada, porque o tema permanece em discussão, no Dissídio Coletivo nº 1000295-

05.2017.5.00.0000. Os demais pontos que constam na Cláusula 28, e que não fazem parte das 

discussões do Dissídio Coletivo, já estão contemplados e devem ser mantidos na cláusula.  

 

Quanto ao reajuste proposto, do INPC do período, o Vice-Presidente esclareceu que o 

mesmo incidirá sobre todas as remunerações, benefícios e demais objetos previstos no Acordo 

Coletivo, excetuando-se apenas a Cláusula 53 – Vale Cultura, que deve seguir o instituído pela Lei 

12.761 de 27/12/2012  e regulamentado pelo Decreto nº 8.084 de 26/08/2013. 

 

Após finalizar as tratativas relacionadas à Petição acima, as federações conjuntamente, 

enviarão no próximo dia 13, os encaminhamentos necessários às assembleias que serão realizadas no 

próximo dia 14, data definida pela FINDECT e FENTECT no movimento nacional para a Campanha 

Salarial deste ano, será o momento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Ecetistas avaliarem a proposta 

completa do TST. No entanto, é importante que todos conheçam os detalhes para votar o futuro do 

Acordo Coletivo de Trabalho 2018/2019. 
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Elias Cesário de Brito 

Vice-Presidente 

 

Por isso, em breve a FINDECT irá divulgar maiores informações e esclarecimentos tirados na 

reunião de hoje. E, também, reforça o chamado para a união da categoria na Campanha Salarial deste 

ano. Pois, somente com a união, as vitórias são conquistadas pelos Trabalhadores! 

 

 

ACOMPANHE OS CANAIS OFICIAIS DA FINDECT! 

Site: www.findect.org.br 

Facebook: www.facebook.com/FINDECT 

 
Saudações Sindicais,  

 

 

 

 

José Aparecido Gimenes Gandara 

Presidente 

 

 

Douglas Melo 

Diretor de Imprensa 

 

Ronaldo Martins 

Secretário Geral 

 

 

Márcio Martins 

Diretor de Política p/ Jovens 

 

 

José Aparecido Rufino 

Diretor Jurídico 
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