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INFORME 009 da Campanha Salarial 2013 - Brasília, 29 de agosto de 2013. 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 

 

Companheiros e Companheiras, 

Aconteceu hoje a primeira reunião para discussão das questões econômicas. Na 

reunião a empresa apresentou uma planilha com os “custos” de cada uma das reivindicações 

econômicas apresentadas na nossa pauta de reivindicações. A planilha, obviamente, está inchada 

com todo tipo de esquema contábil, um deles, inclusive, confirmado pelos representantes da 

empresa, uma vez que acrescentam todos os ganhos dos PCCS para todos os trabalhadores, com 

compensações do PCCS, na hipótese do piso ser aumentado, situação que todos sabemos nunca 

foi realizada. Na própria planilha é dito “efeito cascata”, para justificar os altíssimos valores, os 

quais são absolutamente irreais. 

No item I, se a empresa reajustasse os salários dos trabalhadores em 7,13%, a folha de 

pagamento teria um reajuste de ínfimos 5,5%, ou seja, uma empresa rica como os Correios não 

reajusta os salários dos trabalhadores por pura desconsideração com os mesmos.  

No item II, que trata do pagamento dos 15% de aumento real, mesmo a empresa 

inchando os cálculos e incluindo no aumento tudo que pode ter relação com ganhos econômicos, 

a folha de pagamento teria um reajuste de 12,5%, ou seja, um aumento perfeitamente adequado 

para uma empresa da dimensão dos Correios, que cresce todos os anos. 

Na reunião ficou evidente que a empresa não apresenta a proposta de reajuste salarial 

por puro desrespeito aos ecetistas. O negociador da ECT afirmou em público que, há pelo menos 

dez anos, todas as empresas públicas (onde o Correio se inclui) utilizam o IPCA – Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo – para corrigir os salários e repor a inflação dos últimos 12 meses.  

Questionados pelos negociadores da FENTECT, de qual seria este valor, uma vez que os salários 

dos ecetistas seriam, então, corrigidos pelo IPCA, os negociadores disseram ser pouco mais de 

6%.  

É evidente que a empresa está desrespeitando a inteligência dos trabalhadores, quando 

é público e notório que teria que começar as negociações com o índice do IPCA de agosto de 

2012 a julho de 2013, que soma 6,56%, uma vez previsto em norma própria do governo, há mais 

de 10 anos. 

Estes dados mostram a má-fé da direção da ECT e, mais do que nunca, a necessidade 

da ampla participação da categoria no ato público em frente ao edifício sede da empresa em 
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Brasília, a partir das 7 horas da manhã do dia 30/08, para mostrar que não vamos aceitar o 

reajuste indecente. 

Seguem anexas a ata e planilha de estimativa de custos da ECT em relação à proposta 

econômica da FENTECT. 

Se não negociar o Correio parar! 

Direito não se tira, se amplia! 
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