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INFORME 024 da Campanha Salarial 2013 - Brasília, 26 de setembro de 2013. 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 

 

Companheiros e Companheiras, 

Foi recebida após as 18hs de ontem, proposta da minoria dos membros do Comando de 

Negociação aceitando a miserável proposta da Empresa oferecida antes da deflagração da greve, a qual 

foi rejeitada em todas as assembléias do dia 17, tendo sido, junto com o ataque ao nosso plano de saúde 

um dos principais motivos para a deflagração da greve nacional.  

No documento enviado por estas pessoas, que de forma nenhuma é proposta da maioria do 

Comando Nacional de Negociação, o qual é formado por 41 membros, dizem que estão defendendo uma 

“contraproposta” envolvendo várias reivindicações, nas quais incluem a aceitação da proposta da 

empresa, com a sua extensão para os outros benefícios de natureza econômica. Dizem mais, que querem a 

aprovação de tal proposta e que a mesma seja encaminha ao Ministro relator do processo, Fernando Eizo 

Ono.  

Tal proposta é uma afronta à categoria e uma mentira desleal aos trabalhadores, pois na 

suposta “contraproposta” eles dão a entender que haveria a possibilidade de discussão com a empresa 

através do TST, uma mera ilusão. Tanto a empresa quanto o Tribunal não deixaram nenhum canal de 

diálogo e tudo indica que o dissídio vai mesmo para julgamento como aconteceu no ano passado. No 

entanto, o crescimento da greve pode colocar a reabertura de negociações, principalmente, em torno do 

problema mais importante sentido pela categoria que é o convenio médico o que pode ser um ponto 

importantíssimo em uma eventual contra-proposta como mais um demonstração de flexibilidade das 

negociações por parte desta Federação. 

Na reunião realizada pela Fentect com o Ministro do TST, na semana passada, o mesmo 

defendeu claramente a ECT, repetindo o que diz a empresa sobre o Postal Saúde de que o mesmo seria 

somente uma questão de gestão e de que não faria futurismo, quando os representantes dos trabalhadores 

disseram que a empresa poderia fazer as mudanças com o novo estatuto do Postal Saúde.  

Disse que a reivindicação dos trabalhadores estaria muito longe do que a ECT queria oferecer 

como proposta de conciliação, naquele momento. Quando o representante do Sindicato do Vale do 

Paraíba, Marcilio Medeiros declarou que aceitava o índice de 8%, causando espanto geral dos outros 

membros do Comando de Negociação presentes, o ministro declarou que então formalizasse a proposta de 

aceitação dos 8%, para que ele pudesse procurar a ECT para ver a possibilidade de que a  mesma 

estendesse tal reajuste para os benefícios e que a questão convenio médico poderia ser mandada para 

julgamento, uma maneira indireta de dizer que não seria aceita. Vários outros membros do Comando de 

Negociação explicaram ao ministro que não havia autorização para a apresentação de nenhuma proposta, 

nem a aceitação ou recusa de nenhuma proposta eventualmente formulada.  

Na reunião, vários membros do Comando de Negociação levantaram a necessidade do 

cancelamento do Postal Saúde, da contratação de pessoas, da entrega pela manhã e de várias outras 

reivindicações. O ministro foi bastante claro, não deixando nenhuma margem à dúvida, de que somente a 

extensão do reajuste para os benefícios poderia ser levada para uma discussão com a empresa, ou seja, 

uma mudança baixíssima na proposta atual da empresa.  
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Ao final da audiência foi feita reunião onde maioria esmagadora dos membros do Comando 

de Negociação acordaram de que efetivamente as declarações feitas pelo ministro impediam a 

conciliação, naquele momento,  com a ECT e de que foi um erro a declaração de aceitação dos 8% pelo 

representante do PSTU, sem qualquer consulta às assembleias.  

A apresentação, neste momento, de uma “contraproposta” sem explicar aos trabalhadores o 

que foi dito na audiência e o que efetivamente está em discussão é uma atitude desleal com a categoria 

que visa somente a rebaixar as reivindicações e tentar desmoralizar a greve. 

Chamamos os trabalhadores a rejeitar a “contraproposta” miserável e ampliar a mobilização 

nos preparando para o ato nacional da categoria a ser realizado na próxima semana, para forçar a abertura 

de verdadeiras negociações e não a vergonha de aceitar a proposta indecente apresentada pelo TST.  

Não podemos aceitar a tentativa de iludir os trabalhadores da categoria. Qualquer contra-

proposta que venha a ser apresentada não pode ser um rebaixamento total das reivindicações da categoria, 

uma verdadeira humilhação, particularmente no que diz respeito ao plano de saúde. É preciso dizer em 

alto e bom som que o fortalecimento da greve é o caminho para fazer com que a empresa negocie de fato, 

inclusive para discutir uma contra-proposta que não seja a indecência aprovada pela minoria do comando, 

a qual é composta por pessoas que apareceram agora e elementos que sequer estão em greve.  

Vamos a luta ampliar a mobilização, se preparando para um grande ato nacional em Brasília 

na próxima semana. 

Não negociou, o Correio já parou! 

Saudações, 

 

 

 


