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INFORME 013 da Campanha Salarial 2015 - Brasília, 10 de setembro de 2015. 

ECT NÃO AVANÇA NAS NEGOCIAÇÕES E MANTEM ATAQUES À CATEGORIA! 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 

 
Companheiros e Companheiras, 

 

Nos dias 04 e 05 de setembro, os representantes sindicais dos trabalhadores se reuniram na 39ª 

Plenária Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios para discutir as demandas da 

categoria, entre elas a proposta econômica apresentada pela ECT de reajuste de 0% (Zero Por Cento), 

sendo, tal “proposta”, rejeitada pelo conjunto das representações presentes, reafirmando que não iremos 

admitir nenhum ataque ao nosso plano de saúde, bem como, nenhum outro retrocesso. 

No dia de ontem (9), ocorreu debate sobre a reestruturação da empresa, com esclarecimentos de 

perguntas das representações sindicais. Durante as falas dos membros do Comando Nacional de 

Negociação e Mobilização (CNNM), foi reafirmado pelo movimento sindical que não será dado apoio ao 

sistema que tem sido implantado de maneira unilateral, posto que não haja acordo com os trabalhadores 

sobre as mudanças, pois, no entendimento das representações, há precarização das relações de trabalho, a 

exemplo, terceirização, DDA, CDD Virtual e retrocesso em direitos trabalhistas, sem garantias aos atuais 

empregados sobre a manutenção dos seus direitos enquanto empregado da ECT. Na ocasião, o CNNM 

reafirmou sua disposição em continuar a negociar com a ECT até o dia 15, data limite, pois ainda são 

aguardadas novas propostas e a entrega da Minuta do ACT 2015/2016. A representação da Empresa teve 

acordo em continuar as negociações no dia 10/09. 

No dia de hoje (10), o CNNM foi surpreendido com duas novas propostas, descritas pela 

representação da Empresa, sem ser encaminhando nenhum documento oficial à representação dos 

trabalhadores, conforme abaixo: 

 

Alternativa 1 

 

Em Janeiro/2016 

✔ Incorporação de R$ 100,00 (Cem reais) da atual GIP;  

✔ Nova GIP no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais); 

✔ 9,56 % Reembolso Creche/babá/ tickets/ auxílio especial (Agosto/2015). 

 

Alternativa 2 

 

✔ 3 % em Agosto/2015; 

✔ 3 % em Janeiro/2016; 

✔ 9,56% Reembolso Creche/babá/ tickets/ auxílio especial (Agosto/2015). 
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Em todas as propostas apresentadas pela ECT excluí o ticket extra de fim de ano (Vale Perú) e o 

Vale farmácia, alegando não ter “orçamento” para essas “despesas”. Continua por parte da Empresa o 

ataque ao Plano de Saúde da categoria, onde a representação da Empresa enfatizou que caso não encontre 

uma saída para criação de um novo plano de saúde aos futuros trabalhadores, os que estão hoje no 

CorreiosSaúde correm o risco de perdê-lo e ter que “migrar compulsoriamente” para o novo plano que 

será criado (Mais Saúde) com mensalidade de 13% em cima do Salário Bruto, sem falar do 

compartilhamento que continua entre 10% a 30% a depender da situação, sem pai e mãe. 

Diante do absurdo apresentado pela ECT e da divergência apresentado pelo CNNM na reunião do 

Acordo Coletivo de Trabalho (ACT 2015/2016), desta manhã, a representação da ECT de forma 

totalmente desrespeitosa e arrogante, “convidou” o Secretário Geral da FENTECT, a se retirar da mesa de 

negociação. Em seguida, todos os membros do CNNM se levantaram, porque a falta de respeito com o 

Secretario Geral foi extensivo ao Comando Nacional, sendo a essência dos mais de 50 (cinquenta) dias de 

“negociação”, o exemplo disso, é a não apresentação da Minuta do ACT 2015/2016 com todas as 

Cláusulas descritas para avaliação do conjunto dos trabalhadores, fato este nunca antes ocorrido. 

O ápice do debate se deu diante da insistência da empresa em querer convencer a representação 

dos trabalhadores de que as propostas apresentadas e a manutenção dos ataques ao plano de saúde é 

necessária para garantir a “saúde financeira” da Empresa, onde a ECT insisti em formalizar acordo de 

diferenciação do plano de saúde para os novos empregados, sendo que, para o Comando, é definitivo: 

NÃO HAVERÁ ACORDO QUANTO À PROPOSIÇÃO. 

Portanto, a FENTECT reitera, o Comando de Negociações foi expulso da mesa, na reunião desta 

quinta-feira, dia 10 de setembro. A empresa segue impetuosa e irredutível em relação ao posicionamento 

dos trabalhadores, por isso, a categoria não acatará os desaforos da ECT e continuará na luta. 

Amanhã (11) estaremos na “mediação” a convite do TST, mas conclamamos todos os 

trabalhadores e trabalhadoras a lotarem as assembleias do dia 15/09 e se prepararem para o enfrentamento 

na maior greve que iremos realizar em defesa dos nossos direitos e por novas conquistas, caso até o dia 15 

a ECT não apresente proposta que contemple os trabalhadores, recuando dos seus ataques aos nossos 

direitos e conquistas. 

 

Comando Nacional de Mobilização e Negociação 

 

Rumo à Plenária Nacional da FENTECT que será realizada, em Brasília, nos dias 04 e 05/09!  
       

Se não negociar, a categoria vai parar! 

 

Saudação ecetistas, 

 

   

José Rivaldo da Silva  Rogério Ferreira Ubine  Emerson Vasconcelos da Silva 

FENTECT  FENTECT  FENTECT 
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José Gonçalves de Almeida  Cleber Barcelos Soares  Moises Gonçalves da Silva 

FENTECT  FENTECT  FENTECT 

 

   

 

  

 

  Anderson W. Silva  Emerson Marinho 

  SINTECT/STS  FENTECT 

   

   

Sergio Lessa  Amanda Corcino  Wilton dos Santos Lopes 

SINTECT/MT  FENTECT  SINTECT/MS 

   

 

 

  

Suzy Cristiny da Costa  Edson Flavio da Silva  Yuri Monteiro Aguiar 
SINTECT/AC  SINTCOM/PR  SINTECT/RS 

 


