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INFORME 010 da Campanha Salarial 2013 - Brasília, 02 de setembro de 2013. 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 

 

Companheiros e Companheiras,  

O Comando Nacional de Negociação e Mobilização da Campanha Salarial 2013/2014, da 

FENTECT, vem esclarecer aos trabalhadores que somente o Comando de Negociações da FENTECT, 

referendado nas bases, tem legitimidade para assinar acordo em nome dos 120 mil ecetistas, frente à 

divulgação criminosa que a ECT vem fazendo em seu informativo “Primeira Hora” com a clara intenção 

de confundir os trabalhadores sobre os rumos das negociações, ao informar que estão negociando com 

supostos representantes de parte da categoria. 

1 – No início falavam que estavam negociando com uma federação, e nós da FENTECT denunciamos sua 

ilegalidade. No último dia 26 o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego) confirmou a fraude e 

suspendeu o Registro da federação em questão. 

2 – Agora falam que estão negociando com os sindicatos de São Paulo, Rio de Janeiro, Bauru, Tocantins, 

Rondônia e Rio Grande do Norte, que a ECT chama de sindicatos unificados. 

3 – Na verdade o que está em jogo é a divisão da categoria, através das mentiras que a direção da empresa 

prega nos setores de trabalho, se utilizando destes sindicalistas vendidos para não dar nenhum avanço aos 

trabalhadores nesta campanha salarial. 

4 – A fraude da direção da ECT fica muito clara no “`Primeira Hora Extra” publicado no dia 29/08, onde 

ela diz que negociou com os sindicatos acima citados o Plano de Saúde da categoria, e que não vai haver 

nenhuma mudança. Como já exposto, esses sindicatos não podem assinar acordo coletivo nacional em 

nome da categoria.  

5 – Neste mesmo documento a empresa diz que “a cláusula 11, que trata da assistência médica e 

odontológica, será retomada na próxima reunião, terça-feira – 03/09”. O Comando de Negociações da 

FENTECT ressalta que NADA ESTÁ GARANTIDO. Querem fazer exatamente o mesmo esquema do 

PostalPrev (Postalis) e do PCCS, onde quem aderiu ao novo modelo está sendo prejudicado com a 

retirada de direitos.  

Querem criar o postal saúde, um plano de saúde paralelo ao Correios Saúde para precarizar o 

plano atual e forçar todos os trabalhadores a migrar para o postal saúde, onde o trabalhador deixa 

de ser um beneficiário para se tornar um associado que paga mensalidade. 

5 – Quando a ECT ataca de forma covarde o Comando da FENTECT é porque ela está acuada, uma vez 

que os membros deste comando não aceitam a retirada de nenhum direito que conquistamos com muita 

luta e estamos lutando para ampliar as conquistas que já temos. 
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SE A ECT NÃO NEGOCIAR, O CORREIO VAI PARAR!  

 
 

 

 

  

 

 


