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INFORME 018 da Campanha Salarial 2015 - Brasília, 18 de setembro de 2015. 

Nota de Esclarecimento do Comando Nacional de Negociação e Mobilização da 

Campanha Salarial 2015/2016 

 

 
AOS SINDICATOS FILIADOS 

 

 

Companheiros e Companheiras, 

 

O Comando Nacional de Negociação e Mobilização da Campanha Salarial 2015/2016, instalado 

em Brasília desde o mês de julho, é um comando com 6 representantes da FENTECT, mais 1 por 

sindicato filiado. A tarefa do comando está disciplinada pelo estatuto social da FENTECT, entre 

os art. 71 a 73. No entanto, queremos chamar a atenção para os art. 72 e 73. 

Art. 72. Durante os períodos de campanha, o comando de mobilização é o órgão responsável 

pela definição de estratégias e táticas de mobilização a serem implementadas pelo movimento 

sindical dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares, e de negociações 

a serem adotadas pela Diretoria Colegiada. 

Art. 73. A Diretoria Colegiada, os Sindicatos filiados e oposições credenciadas, adotarão 

fielmente as determinações do comando de mobilização, que terão por fundamento os informes 

produzidos pela Diretoria Colegiada, pelos Sindicatos filiados e pelas bases, levando em conta 

as conjunturas nacional, internacional e das empresas. 

Ocorre que ontem este comando foi surpreendido por uma nota de 3 diretores, Francisco José 

Nunes (KIKO de Santos), Halisson Tenório e do Secretário Geral José Rivaldo (Talibã), que na 

verdade não é uma nota, mas sim  uma orientação que compete ao comando de negociação da 

FENTECT. Este comando reafirma que não foi consultado, mesmo estando em Brasília durante o 

dia todo, por estes diretores. Também discordamos dos valores em análise na referida nota.   

Sobre o Dissídio, temos a análise jurídica da Plenária Nacional, sobre a súmula 277, e na tarde de 

hoje faremos uma avaliação com o jurídico sobre os pedidos constantes da petição da ECT, e, 

posteriormente enviaremos as conclusões à categoria.  

Quanto à carta feita por estes mesmos diretores, CT/238/2015, solicitando de reunião de 

negociação, mais uma vez o comando não foi consultado, e não aceitamos apresentação de 

proposta sem o referendo da categoria. Condenamos veementemente estas atitudes, que são 

afrontas, não só ao comando de negociação, que está aqui a mais de dois meses, nem ao estatuto 
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da federação, mas também, aos milhares de homens e mulheres que estão em greve em todo 

Brasil.  

Nenhuma posição que passe à margem do comando de negociação deve ser considerada. O 

comando é o lugar das discussões, tomada de rumos e orientação da campanha salarial 

2015/2016.  

Este comando entende que devemos intensificar a mobilização, que é crescente em todo o Brasil, 

uma das maiores greves da história. Enfim, depois de muitos anos, conseguimos uma greve com 

os maiores sindicatos do Brasil.  

Desde o dia 16/09, este comando já informou à empresa que está aberto a negociação e aguarda 

posição da mesma. Não ao ataque ao plano de saúde! Reajuste real Já!  

 

 

Saudação ecetistas, 

 

   

Emerson Vasconcelos da Silva  Cleber Barcelos Soares  Rogério Ferreira Ubine 

FENTECT  FENTECT  FENTECT 

     

   

José Gonçalves de Almeida  Mauro Aparecido Ramos Sergio Lessa 

FENTECT  SINTECT/CAS SINTECT/MT 

 

 

 

   

  Edivaldo da Silva Ruso  

  SINTECT/AM  

      

 


