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INFORME 007 da Campanha Salarial 2015 - Brasília, 07 de agosto de 2015. 

SEMANA DE NEGOCIAÇÃO DEMONSTRA A QUE VEIO A ECT 

 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 

 

 

Companheiros e companheiras, 

As negociações desta semana debateram assuntos pendentes, entre os quais: o porquê da retirada 

do AADC para os motociclistas; os descontos indevidos das últimas paralisações e o fato da ECT 

não ter apresentado nenhuma resposta oficial até o momento. 

Sobre o AADC, a empresa se limitou a dizer que a questão está judicializada. 

 Na terça-feira, 04/08, debatemos as cláusulas: 02 – Aposentados, 06 – Garantias ao empregado 

estudante e 07 – Licença Adoção. Como de praxe, a empresa não apresentou avanço nestas 

cláusulas, disse apenas que reeditará o acordo 2014/2015. 

Na quarta-feira, 05/08, foi realizada na parte da manhã uma reunião entre todos os representantes 

dos sindicatos filiados à FENTECT e os representantes dos sindicatos do Rio de Janeiro, São 

Paulo, Bauru, Tocantins e Rio Grande do Norte. A reunião pautou-se na necessidade da 

unificação do calendário, bem como os principais eixos da campanha salarial, os quais são:  

 Reestruturação da ECT (Correios Par); 

 Concurso Público; 

 Pagamento da PLR; 

 Condições de trabalho; 

 Postal Saúde; 

 AADC e Periculosidade; 

 Unificar nossa luta com a de outras categorias; 

 Moção de repúdio à direção da empresa. 

 

O Calendário Unificado ficou definido da seguinte forma:  

 

 28/08/2015 – Dia Nacional de Luta dos Trabalhadores dos Correios; 

 15/09/2015 – Assembleia de deflagração de greve, unificada, a partir das 22 horas. 
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Na quarta-feira a tarde, os representantes da ECT compareceram à reunião para dar 

esclarecimentos sobre o concurso e também dar continuidade à negociação. Referente ao 

concurso, iniciou falando sobre a quantidade e distribuição das vagas nas poucas cidades 

contempladas. Após os membros do comando demonstrarem indignação em relação à quantidade 

inexpressiva de vagas, o representante oficial da ECT disse: “Este primeiro concurso 

(emergencial) será somente para essas vagas, mas estamos preparando um concurso maior 

(estrutural) com expectativas de 15.000 vagas, que suprirá as deficiências do efetivo”. Disse 

ainda que a ECT, por orientação da ANS, não poderá contratar novos concursados dentro do atual 

modelo de plano de saúde. Para a representação dos trabalhadores isto é inaceitável, pois estaria 

quebrando a isonomia de direitos. 

Questionado a respeito do pagamento da PLR do ano anterior, que em 16 bases não foi paga na 

íntegra, o representante da ECT afirmou que essas bases somente receberão se aceitarem as 

condições impostas pela ECT. Referente à PLR de 2014, que já deveria ter sido paga este ano, a 

resposta foi que, devido à baixa lucratividade da empresa, não haverá pagamento de PLR, mesmo 

a ECT tendo divulgado aumento de receita em 1,3 bilhões.  

Nessa reunião não houve Ata devido ao fato do representante da ECT (VIGEP) decidir que não 

assinaria caso constasse o ponto sobre o concurso de 15.000 vagas. 

A reunião agendada para ocorrer na quinta-feira foi cancelada pela ECT e, até o momento não 

houve confirmação da presença dos representantes da empresa nas reuniões da próxima semana. 

O comando de negociação e mobilização já vinha avaliando o desrespeito e falta de compromisso 

da empresa nas reuniões, não apresentando nenhuma contraproposta no decorrer das negociações. 

Deste modo, o CNNM reforça o chamado para que todos os sindicatos organizem as 

mobilizações nas suas bases, convocando todos/as a participarem das assembleias que deverão ser 

realizadas até o dia 18/08/2015.  

Desde já, comecemos a preparar um grande dia de luta para 28/08/2015 e, principalmente, uma 

grande greve nacional unificada da categoria, a ser deflagrada nas assembleias do dia 15/09/2015, 

caso a ECT não atenda as nossas reivindicações.  

 

Se não negociar, a categoria vai parar! 

 

 

Saudação ecetistas, 

   
Emerson M. G. Marinho  Rogério Ferreira Ubine  Emerson Vasconcelos da Silva 

FENTECT 

 

 FENTECT 

 

 FENTECT 
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José Gonçalves de Almeida  Amanda Gomes Corsino  Cleber Barcelos Soares 

FENTECT 

 

 FENTECT 

 

 FENTECT 

 

 

Mauro Aparecido Ramos  Evandro Tavares de Farias  Jardel S. Macêdo 
SINTECT/CAS  SINTECT/PB  SINTECT/DF 

     

   

 

  

Sérgio de Castro Araújo  Anderson W. Silva  Rodrigo Lauriano Roza 

SINTECT/PI  SINTECT/STS  SINTECT/SJO 

 

     

   

Sergio Lessa  Roger W. Batista de Souza  Edson Flavio da Silva 

SINTECT/MT  SINTECT/CE  SINTCOM/PR 

 

   

  Luciano L. Oliveira  Geraldo Ramires 

SINTECT/JFA  SINTECT/RPO  SINTECT/MS 

   

Edvaldo P. dos S. Filho  Suzy Cristiny da Costa  Ueber Ribeiro Barboza 

SINCOTELBA  SINTECT/AC  SINTECT/GO 

 

Edivaldo da Silva Ruso  Aurimar C. de Carvalho  Yuri Monteiro Aguiar 

SINTECT/AM  SINTECT/MG  SINTECT/RS 

 

 


