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INFORME 011 da Campanha Salarial 2013 - Brasília, 03 de setembro de 2013. 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 

 

Companheiros e Companheiras,  

No último dia 30, a categoria ecetista realizou um dos mais importantes e 

participativos atos nacionais dos últimos anos. Estiveram presentes cerca de 350 trabalhadores de 

praticamente todos os estados do país. O ato público antecedeu a realização da Plenária Nacional 

da categoria, a qual discutiu novas medidas de mobilização dos trabalhadores: após a decretação 

da greve nacional, novas caravanas virão à Brasília para acampamento, ato público e passeatas 

rumo à empresa e Ministério das Comunicações. A Plenária também aprovou a realização de 

assembléias estaduais para aprovação de medidas de lutas locais, além de orientar as assembléias 

a não aceitar nenhuma decisão do TST que comprometa os direitos dos trabalhadores. A Plenária 

Nacional também teceu rasgados elogios ao Comando Nacional de Negociação da FENTECT e 

aos trabalhadores presentes no ato público, os quais foram responsáveis por defender os 

trabalhadores contra as provocações da empresa. 

No ato público a Comissão de Negociação da ECT, acintosamente, circulava entre 

trabalhadores, fotografando e tentando intimidar os presentes. Chegaram ao extremo de impedir 

que os trabalhadores usassem o banheiro, apesar de plenamente identificados e sabidamente 

membros do quadro de funcionários. Às 6 horas da manhã, o edifício sede da empresa já estava 

cercado de policiais, a pedido da direção da ECT. 

Os presentes exigiram que os "homens de preto" parassem de impedir a entrada dos 

funcionários e a empresa de provocar os trabalhadores presentes. O acirramento dos ânimos foi 

responsabilidade exclusiva da empresa, que quis impor a mais de 300 pessoas o tratamento 

absolutamente provocador que tem dado aos membros do Comando de Negociação. O Comando 

Nacional de Negociação e Mobilização da Campanha Salarial 2013 foi recebido no 18º andar, 

pela Chefe do Departamento de Relações do Trabalho, Janete Ribas, a qual protocolou novo 

pedido de apresentação da proposta econômica, pedindo um tempo para dar uma resposta. 

Os membros do Comando de Negociação da FENTECT foram surpreendidos por 

fato totalmente inusitado ao verificarem que os membros da Comissão de Negociação da ECT 

haviam fugido do prédio e pedido que a força policial subisse com oficiais de Justiça para retirar 

os representantes dos trabalhadores. 

Farta documentação juntada em processo, inclusive com certidão do oficial de 

justiça, comprova que os presentes aguardavam a continuidade da reunião e que os prepostos da 

empresa fugiram da reunião como bandidos que temem que suas mazelas venham a público. 
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A direção da ECT, junto com a direção do ultra pelego SINTECT-SP, reproduz a 

conversa dos defensores da ditadura militar de que a luta da categoria é "vandalismo" e que os 

representantes dos trabalhadores seriam "vândalos". Vamos derrotar tal política completamente 

anti-trabalhador e ultrapassada pelos acontecimentos, exatamente como os manifestantes em 

junho derrotaram os governos estaduais em praticamente todo o país, impedindo o aumento das 

passagens de ônibus.  

Diante disso, esclarecemos os seguintes pontos: 

1-Essa atitude, por si só, demonstra que a Empresa tinha intenção de intimidar os 

mais de 350 trabalhadores e que a categoria mostrou que não vai mais tolerar a tentativa de 

humilhar os nossos representantes e intimidar os ecetistas. Vamos à greve no próximo dia 17 e 

colocar um ponto final nesta situação; 

2-Vamos ampliar a mobilização nos estados e exigir a imediata negociação de 

verdade; 

3-Violência é a empresa querer acabar com uma conquista de mais de 25 anos, como 

o plano de saúde. Violência é tratar os trabalhadores como escravos (SAP,SARC,METAS,etc). 

Violência é passar mais de 30 dias sem a empresa apresentar uma proposta sequer. Violência é 

trabalhar recebendo o menor salário das estatais (piso vergonhoso de R$ 1004,00) 

4- Se não negociar o Correio vai parar. 
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