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A CAMPANHA SALARIAL
AINDA NÃO ACABOU

DDDDDepois de dez dias de paralisa-
ção, os trabalhadores dos
Correios decidiram retornar ao

trabalho em 25 de setembro. Era o
momento certo. No entanto, desde
que retomou suas atividades, a ca-
tegoria vem sofrendo sérios golpes.

Mesmo encerrada a greve e com
20 sindicatos tendo rejeitado de for-
ma veemente o acordo bianual, a trai-
ção continuou. Em conluiu direto
com a direção da Empresa – numa
demonstração de que parte da Fen-
tect tem se transformado na exten-
são dos gabinetes ditatoriais dos Cor-
reios –, os sindicatos do Mato Gros-
so e do Tocantins realizaram “pseu-
do-assembléias” durante o expedien-
te de trabalho, quando um grupo de
chefetes se reuniu com o claro ob-
jetivo de aprovar o acordo, sem dar
chances para a livre avaliação e de-
liberação da categoria. Tudo isso
como aval dos secretários-geral do
TO e do MT.

Consolidado o golpe, a minoria
pertencente ao Comando de Nego-
ciação não perdeu tempo e assinou
a minuta do acordo bianual, passan-
do por cima da decisão dos traba-
lhadores, e o pior, sem nada discu-
tir sobre os dias parados. Portanto,
ainda não há nenhuma definição ofi-
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• Informes
• Tirada de delegados para Plenária Nacional

Terça-feira, 20 de outubro às 18h30 (1ª convocação) e 19h (2ª convocação)

Local: No auditório da CUT (Rua 70, nº 661 - Centro)
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cial sobre o pagamento ou abono
dos dias parados.

Indignados, os trabalhadores do
Mato Grosso e do Tocantins entra-
ram com representação no Ministé-
rio Público do Trabalho dos dois Es-
tados pedindo a anulação destas as-
sembléias.

Estes golpes somente aumenta-
ram a revolta da categoria e a von-
tade de lutar dos que não aceitam
a tentativa dos pelegos de prejudi-
car os trabalhadores, favorecendo
a Empresa.

Reunidos em Brasília por duas
vezes, 17 sindicatos decidiram rati-
ficar a convocação da PLENÁRIA
NACIONAL, chamada pelo Comando
Nacional de Negociação antes da
assinatura do acordo, conforme es-
tatuto da Federação, para os dias
24 e 25 de outubro, quando será
decidido sobre os encaminhamentos
da Campanha Salarial 2009/2010,
entre outras lutas.

Além da decisão de realizar a Ple-
nária, os sindicatos decidiram pedir
a anulação do acordo bianual e ain-
da fazer duas representações: uma
contra o Secretário Geral da Fentect
e outra contra a ECT, na pessoa do
diretor do DIGEP, pela total interfe-
rência no movimento sindical.

Apesar de não estar participan-
do das reuniões, o sindicato de Ala-
gos também se mantém firme con-
tra o acordo bianual.

Mais do que nunca é hora de for-
talecer as entidades que verdadei-
ramente lutam pelos direitos dos tra-
balhadores. Portanto, o Sintect-GO
convoca a todos os seus associados
para participarem na próxima terça-
feira, 20 de outubro, da assembléia
para tirada dos dois delegados que
irão representar o Estado de Goiás
na Plenária Nacional.
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Unidade da Maioria dos Trabalhadores Contra o Acordo Bianual

Por uma Fentect dos Trabalhadores
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Aos trabalhadores (as) da categoria ecetista,

Reunidos nos dias 01/10/2009 e 09/10/2009, vários sindicatos do país se posicionaram contrá-
rios aos golpes da direção da ECT de intervir nos sindicatos da categoria para impor a assinatura de
um acordo bianual, totalmente contrário aos interesses dos trabalhadores e que já havia sido reprova-
do em assembléias realizadas em todo país.

A ECT com o apoio de diretores da FENTECT e outros dirigentes sindicais que traíram abertamente
a greve da categoria como o secretário-geral da FENTECT, a minoria dos membros do Comando Naci-
onal de Negociação, composto pelo PC do B-CTB/ARTSIND, que atuaram juntamente com o ex-secretá-
rio-geral da FENTECT agora integrante da cúpula da ECT, estão tentando pisotear a vontade dos ecetis-
tas que durante nossa greve rejeitou por esmagadora maioria a proposta da empresa de reajuste
bianual.

Por ser 2010 um ano eleitoral essas correntes PC do B-CTB/ARTSIND e parte da ASS não querem
que os trabalhadores dos Correios façam campanha salarial para não atrapalhar o processo eleitoral
e querem fragilizar  o movimento sindical atrelando o mesmo aos governos e à presidência da ECT.
Todavia, a principal questão para não se ter campanha salarial em 2010 é a tentativa do governo de
privatizar os Correios.

A traição desses setores traz enormes prejuízos econômicos e políticos para os trabalhadores,
como por exemplo: a tentativa da empresa de implantar a CORREIOS S/A, avançando claramente no
processo de privatização da ECT.

Os sindicatos contrários ao acordo e a estes golpes propõem uma mobilização junto à base da
categoria e uma luta em todos os fóruns necessários para derrotar as manobras da direção da ECT e
defender um acordo que atenda às reivindicações dos trabalhadores, que só podem ser alcançadas
por meio da luta da categoria.

Convocamos os trabalhadores e todos os demais sindicatos a realizarmos juntos, uma ampla cam-
panha, na defesa das nossas reivindicações e contra a privatização. Afinal, estamos dispostos a nego-
ciar uma nova proposta a ser apresentada pela ECT, ou um melhoramento da proposta do TST.

Chamamos os trabalhadores a se manterem firmes na rejeição da proposta da Empresa e na resis-
tência à política anti-trabalhador, impulsionando uma nova e maior mobilização dos trabalhadores
para conquistar nossas reivindicações, organizando – se preciso for – uma nova greve geral da cate-
goria.

• Não ao acordo bianual. Não à extinção da nossa campanha salarial de 2010!
• Ampla participação na Plenária Nacional da FENTECT (24 e 25/10),
• Não à privatização da ECT. Correios sob o controle dos trabalhadores;
• Não desconto dos dias parados, nenhum tipo de reposição;

CarCarCarCarCarta manifta manifta manifta manifta manifestestestestesto apro apro apro apro aprooooovvvvvada pelosada pelosada pelosada pelosada pelos
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CE, PE, PB, PI, GO, PR, SC, MG, ES, CAS, SJO, RS, VP, AM, SE, URA e RR


