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INFORME 008 da Campanha Salarial 2015 - Brasília, 11 de agosto de 2015. 

 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 

 

 

Companheiros e companheiras, 

 

A ECT mente e age de forma sorrateira, desmarcando reuniões de negociação, e ainda faz 

ameaça! 

Em resposta ao Primeira-Hora da empresa, divulgado no dia 10/08/2015,  o Comando de 

Negociação, representado pelos 36 sindicatos e representantes da FENTECT, repudia  as mentiras 

contadas no mesmo. Reafirmarmos que desde a entrega da pauta de reivindicações, nos 

colocamos à disposição da empresa para negociar, sendo que o calendário de reuniões foi 

construído em conjunto, com reuniões até o dia 03/09.  Até o momento, a ECT, de maneira 

desrespeitosa, não apresentou posicionamento algum para o conjunto de propostas apresentadas. 

Apenas propôs a reedição do Acordo Coletivo 2014/2015, que, muitas vezes, não é cumprido 

pelas chefias imediatas, com a omissão da ECT.   

Os negociadores da ECT, em todos os assuntos que consideram polêmicos, adiam as respostas, 

tratando cada uma das demandas dos trabalhadores como mais um “assunto pendente” que nunca 

mais é retomado. 

Vale ressaltar que a ECT não prevê contratar trabalhadores suficientes, pois, a intenção do 

governo é avançar na reestruturação que caminha a passos largos para a terceirização e 

privatização dos Correios. Essas novas contratações previstas (2 mil vagas) não repõe sequer os 

trabalhadores que saíram no PDIA. 

A representação patronal disse que não negocia o que é mais importante para nossa categoria, o 

futuro dos Correios e seu projeto estratégico de reestruturação. O CorreiosPar, no que depender 

da direção da ECT, não será tema de pauta. Por que será que temem tanto esse assunto?  

Após denunciarmos essa proposta absurda de continuar aprofundando o sucateamento da ECT, 

prejudicando a imagem da empresa e a vida dos trabalhadores, os negociadores patronais 

anunciaram que logo farão um novo concurso, com 15 mil novas vagas. Porém, assim que a 

representação dos trabalhadores exigiu que a informação da ECT sobre o concurso constasse em 
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ata, a representação da ECT, mais uma vez de forma sorrateira e desesperada, afirmou que não 

poderia colocar essas informações na ata. Assim, a ata da última reunião não foi redigida. 

Depois de tudo isso, os negociadores da ECT desmarcaram as reuniões então agendadas para 

ocorrer nos dias 06 e 11 de agosto, e agora, mais uma vez querendo se eximir da sua 

responsabilidade de negociar, vem, novamente com a ameaça de envolver o TST nas 

negociações.  

Lembramos que nas reuniões desmarcadas iríamos discutir cláusulas importantíssimas, 

relacionadas à saúde do trabalhador (plano de saúde) e condições de trabalho.  

Isso demonstra a política correta que a FENTECT colocou na mesa de negociação, unindo os 36 

sindicatos que hoje representam os trabalhadores em uma só luta, uma só bandeira, que dará um 

basta aos ataques que veem sofrendo todos os trabalhadores dos Correios. Mostra ainda, o 

desespero da ECT diante da nossa unidade. 

Reafirmamos que não vamos nos intimidar com estas ameaças e conclamamos os sindicatos e os 

trabalhadores a reforçarem a mobilização, participando das assembleias que ocorrerão no período 

de 06 a 18 de agosto. Assim, os negociadores da empresa vão nos ouvir e discutir, de fato, nossas 

reivindicações.  

Este Comando reafirma sua disposição em seguir negociando para buscar avanços para a 

categoria ecetista. 

A categoria já está bem esclarecida e não vai cair nestas mentiras do Primeira-Hora.  

 
Se não negociar, a categoria vai parar! 

 

 

Saudação ecetistas, 

 

 

   
Rogério Ferreira Ubine  Amanda Gomes Corsino  Emerson Vasconcelos da Silva 

FENTECT 

 

 

 

 FENTECT 

 

 

 FENTECT 

 

   

José Gonçalves de Almeida  Cleber Barcelos Soares  Jorge Luiz dos Santos 

FENTECT  FENTECT  SINTECT/SE  
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Mauro Aparecido Ramos  Evandro Tavares de Farias  Rubens Maia Gomes 

SINTECT/CAS  SINTECT/PB  SINTECT/RO 

     

     

 

 

Sérgio de Castro Araújo  José Mario Veiga Casanova  Marcos Cezar Cevada 

SINTECT/PI  SINTECT/STS  SINTECT/SJO 

 

     

   

Sergio Lessa  Roger W. Batista de Souza  Edson Flavio da Silva 

SINTECT/MT  SINTECT/CE  SINTCOM/PR 

   

Geraldo de Jesus França  Luciano L. Oliveira  Geraldo Ramires 

SINTECT/JFA  SINTECT/RPO  SINTECT/MS 

  

Edvaldo P. dos S. Filho  Thais C. J. Moreira  Ueber Ribeiro Barboza 

SINCOTELBA  SINTECT/SC  SINTECT/GO 

 

Luis Carlos Rodrigues Gomes  Aurimar C. de Carvalho  Yuri Monteiro Aguiar 

SINTECT/SMA  SINTECT/MG  SINTECT/RS 

   

 

 

  

Jardel S. Macêdo  Luis Antonio de O. Santos   

SINTECT/DF  SINTECT/VP   

 

 


