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INFORME 001da Campanha Salarial 2013 - Brasília, 07 de agosto de 2013. 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 

 

Companheiros e Companheiras,  

 

Ontem tentamos iniciar a negociação da Campanha Salarial, conforme reunião 

agendada no edifício sede, quando fomos surpreendidos com a decisão da empresa de impedir a 

entrada dos membros do Comando Nacional de Negociação e Mobilização no prédio da ECT. 

Imediatamente organizamos um protesto nas catracas de entrada do edifício, 

impedindo a entrada dos funcionários e denunciando o que estava acontecendo. 

Estiveram presentes no protesto os seguintes diretores da FENTECT: Anaí Caproni; 

Jurandir Damião da Silva; James Magalhães e Henrique Áreas de Araújo. Pelo Comando de 

Negociação estiveram presentes os companheiros: Afonso Meireles Rufino, representando o 

sindicato do Amazonas; Josiel Reis, representando o sindicato de Santa Catarina; Fischer Marcelo 

Moreira dos Santos, representando o sindicato do Espírito Santo; Mauro Aparecido Ramos, 

representando o sindicato de Campinas; Sergio Augusto Lessa, representando o sindicato do 

Mato Grosso; Mario Gauto Rios, representando o sindicato do Mato Grosso do Sul; Evandro 

Pinheiro Cardoso, representando o sindicato do Piauí; Sergio Luis Pimenta, representando o 

sindicato de São José do Rio Preto; Wilson Dombrowski, representando o sindicato do Paraná; e 

Flávio Ribeiro, representando o sindicato de Alagoas. 

A empresa, no mesmo momento, estava reunida com a “Federação” Pirata e diante do 

nosso protesto tentou escolher alguns membros do Comando Nacional de Negociação da 

FENTECT, numa tentativa de desqualificar a nossa Federação e os trabalhadores. Protestamos e 

exigimos que fosse feita a reunião com todos os membros do Comando Nacional de Negociação e 

Mobilização da Campanha Salarial 2013, eleitos pela categoria, representantes dos trabalhadores 

de todas as regiões do país, presentes em Brasília. 

A política da empresa é não receber o nosso amplo Comando Nacional para encobrir o 

fato de que as negociações feitas com a “Federação” Pirata são feitas com pouquíssimas pessoas 

para esconder dos trabalhadores o que está acontecendo. 

 Ontem a “Federação” Pirata negociava com somente 2 pessoas, mostrando que se 

trata do famoso “conchavão” onde o que está em jogo são os cargos da panelinha que “negocia”. 

Com a repercussão do protesto em todas as redes sociais e dentro do próprio edifício 

sede, a empresa convidou o Comando Nacional de Negociações da FENTECT para uma reunião 

na Universidade dos Correios. Nesta reunião a Comissão de Negociação da ECT procurou 
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amenizar a animosidade criada pela situação no Edifício Sede, não tomando, no entanto, 

nenhuma decisão sobre o assunto. Segue anexa ata onde estão descritas as posições sobre os 

temas mais expressivos discutidos na reunião. 

 

Saudações, 

  

Anaí Caproni 

Secretária Geral - FENTECT 
 


