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Comando Nacional de Negociação e Mobilização 2012. 

 INFORME – 015, Brasília, 14 de setembro de 2012. 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 
AOS TRABALHADORES DOS CORREIOS 

 

Companheiros e Companheiras, lamentavelmente, no dia de ontem, a ECT e o governo 

Dilma encerraram o processo negocial com os mais de 120 mil trabalhadores e trabalhadoras 

ecetistas. A ECT ingressou com pedido de dissídio coletivo no TST antes mesmo de ter sido 

notificada oficialmente sobre a REJEIÇÃO da vergonhosa contraproposta de 5,2% e ataque ao 

plano de saúde dos ecetistas, o que comprova que ela de fato não tem disposição em negociar 

com os trabalhadores. Com isso, a ECT se desmoraliza mais uma vez perante os trabalhadores e 

trabalhadoras, que estão insatisfeitos, principalmente, em relação às mudanças pretendidas pela 

ECT, com o claro intuito de atacar o plano de saúde da categoria, colocando em risco a 

manutenção dos aposentados e dependentes e acenando com a possibilidade de cobrar 

mensalidade, independente da utilização do plano. Além disso, retirou o ticket extra de fim de 

ano e nem sequer garantiu ganho real aos trabalhadores e trabalhadoras, numa nítida 

demonstração de “enxugar gastos” rumo à privatização dos Correios. 

Diante desta situação, o Comando Nacional de Negociação e Mobilização da 

Campanha Salarial 2012/2013 reafirma sua disposição em seguir com as negociações e espera 

que a ECT passe a tratar com respeito os trabalhadores, negociando de fato. Reafirmamos a 

necessidade de caminharmos rumo à UNIFICAÇÃO dos 35 Sindicatos de Correios para 

realização da GREVE GERAL a partir das 22h00min do dia 18/09/2012. 

Do ponto de vista jurídico, fecharemos um informe a parte, depois da análise dos 

advogados da FENTECT e de alguns sindicatos. No momento podemos afirmar que teremos uma 

audiência de conciliação marcada para o dia 19/09 as 10 horas e 30 minutos, data em que 22 

sindicatos estão encaminhando a deflagração da greve, caso as negociações não avancem.  

Aproveitamos a oportunidade para convocar os sindicatos que marcaram assembléias de greve 

para o dia 25 de setembro a reavaliar essa decisão e se unirem ao restante da categoria que 

realizará suas assembléias de deflagração de greve no dia 18, pois a unidade nesse momento é 

fundamental para o sucesso do movimento. 

Este comando reafirma a necessidade de intensificarmos a mobilização, lotar as 

assembléias que virão, e se a ECT seguir sem proposta que atenda nossas necessidades, se 

recusando a negociar diretamente com os trabalhadores, realizarmos uma greve histórica para 

demonstrar aos juízes nossa indignação diante da posição da empresa. 
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SE A ECT NÃO NEGOCIAR, OS CORREIOS VÃO PARAR! 

 

Saudações Sindicais, 

 

 


