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INFORME 015 da Campanha Salarial 2013 - Brasília, 13 de setembro de 2013. 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 

 

Companheiros e Companheiras, 

 

No dia de ontem (12/09), por volta das 15 horas, o Comando Nacional de Negociação 

e Mobilização da Campanha Salarial 2013 dos trabalhadores estive reunido com a Comissão de 

negociação da ECT na UNICO – Universidade dos Correios - seguindo o calendário de 

negociações da campanha salarial 2013/2014.  

A direção da ECT, em mais uma demonstração do quanto está disposta a atacar o 

plano de saúde da categoria, iniciou a reunião querendo se justificar sobre o golpe do Postal 

Saúde, com a falácia de que com o Postal de Saúde o Plano de Saúde da categoria vai ser mantido 

como está. Uma verdadeira mentira, pois se nada vai mudar, então porque criar um mecanismo de 

controle do nosso Plano por uma caixa de assistência, que tem como objetivo privatizar este 

plano, entregando o maior dos nossos benefícios para privatização? O que sabemos é que a 

intenção da ECT é cobrar mensalidades dos trabalhadores e retirar os dependentes, 

principalmente nossos pais e aposentados.  

Diante do descaramento e intransigência da ECT de querer discutir as reivindicações 

dos trabalhadores referentes ao Plano de Saúde através do Postal Saúde, o Comando da 

FENTECT deixou claro que a intenção da empresa levará a categoria a responder ao golpe da 

ECT a altura do ataque. 

Quando a reunião já estava se encerrando, os representantes da ECT pediram para os 

representantes dos trabalhadores esperarem até às 21 horas, pois a direção da ECT iria oficializar 

uma nova proposta econômica: Ás 21 horas a Comissão da ECT apresentou a seguinte proposta: 

 

1) Manutenção de todos os benefícios constantes do Acórdão vigente; 

 

2) Manutenção da Assistência Médico/Hospitalar/Odontológica nos termos da cláusula 11, 

constante do Acórdão vigente;  

 

3) Vale Extra a ser concedido em dezembro/2013 para os empregados admitidos até 

31/07/2013; 

 

4) Reajuste linear de 8% e 

 

5) Reajuste de 6,27% aplicado sobre todos os benefícios, conforme a seguir: 
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Itens De(R$) Para (R$) 

Vale I (Alimentação/Refeição) R$  26,62 R$ 28,29 

Vale Alimentação II (Cesta) R$ 149,10 R$ 158,45 

Reembolso Creche/Babá R$ 409,97 R$ 435,68 

Auxílio para Dependentes de Cuidados Especiais R$ 651,00 R$ 691,82 

Crédito Extra de 23 vales em dezembro/2013 para os 

admitidos até 31/07/2013 

 

R$ 650,65 

Diante da proposta rebaixada da ECT em relação ao reajuste salarial e aos benefícios, 

além da intransigência de insistir em manter o golpe do Postal Saúde, que privatiza nosso maior 

benefício, o Comando de Negociação da FENTECT orienta os trabalhadores a recusar a proposta 

indecente da ECT nas assembléias a serem realizadas no dia 17 de setembro, aprovando greve da 

categoria por tempo indeterminado. 

Orientamos os trabalhadores e oposições organizadas a lutar contra a tentativa dos 

divisionistas que anteciparam a greve para quebrar a unidade da categoria, a manter-se em greve 

rejeitando a proposta miserável da ECT. 

Vamos organizar a maior greve da categoria dos últimos anos, e mostrar para a direção 

da ECT que queremos todas as nossas perdas salariais, mais aumento real de salário, e que 

também não vamos aceitar de maneira nenhuma que a empresa mexa no nosso plano de saúde. 

Não ao Postal Saúde. 

Se não negociar, o Correio vai parar! 
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