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INFORME 010 da Campanha Salarial 2015 - Brasília, 21de agosto de 2015. 

 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 

 

 

Prezados Companheiros e Companheiras, 

Nos dias 18, 19 e 20/08/2015 ocorreram novas rodadas de negociação entre o Comando de 

Nacional Negociação e Mobilização da FENTECT e a representação patronal, onde procurou-se 

discutir os temas relacionados às Cláusulas: 33 – Empregado Inapto para Retorno ao Trabalho; 34 

– Ergonomia na Empresa; 35 – Fornecimento de CAT/LISA; 36 – Itens de Proteção no Caso de 

Baixa Umidade Relativa do Ar; 37 – Itens de Uso e Proteção ao Empregado; 38 – Prevenção de 

Doenças; 39 – Reabilitação Profissional; 40 – Saúde do Empregado e as Cláusulas propostas pela 

Pauta Nacional da Categoria: “Plantão Ambulatorial” e “Convênio Farmácia”.  

Infelizmente, não houve avanço em nenhuma das cláusulas discutidas, prática “comum” 

estabelecida pela representação da ECT, pois, continuamos apresentando as propostas dos 

trabalhadores e a representação patronal insiste em se omitir das discussões, tanto é assim, que 

insistimos na discussão da Cláusula 28 – Assistência Médica/Hospitalar e Odontológica e a ECT 

insiste em afirmar que “a referida Cláusula está em análise”.  

O preocupante é que as discussões encerram-se, por parte da ECT, na próxima semana, quando se 

pretende discutir: Plano de Saúde e as Cláusulas Econômicas e de Benefícios. Porém, já circulam 

nas redes sociais, que o “novo” plano da Postal Saúde não contemplará dependentes, Pai e Mãe, e 

prevê descontos que variam entre 6,2% (sem dependente) e 12,98% (com dependentes – 

excluídos pai e mãe) sobre a remuneração total, não só sobre o salário base, ou seja, sobre o 

salário “bruto” do empregado. 

Companheiros e Companheiras, mais do que nunca é necessário avançarmos na nossa 

mobilização, pois ficou evidente em todas as reuniões ocorridas até o momento, que não teremos 

avanço algum nas reivindicações da categoria, pelo contrário, retrocessos estão batendo às portas 

da categoria, tanto através da retirada de direitos históricos, quanto pelo processo de 

reestruturação dos Correios que avança na privatização de um dos maiores patrimônios da 

sociedade brasileira, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. 

Assim, solicitamos que os Sindicatos filiados à FENTECT que ainda não estão em Estado de 

Greve e nem aprovaram o Indicativo de Greve para o dia 15/09/2015, a partir das 22h, o façam 

até o dia 03/09, e que na Plenária a ser realizada em Brasília, nos dias 04 e 05/09,  preparemos 
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nossa resistência contra a tentativa de retrocesso dos nossos direitos e conquistas por parte da 

representação da ECT.  

Seguem, em anexo, as atas das reuniões realizadas nos dias 18; 19 e 20 de agosto.    

   

 
Se não negociar, a categoria vai parar! 

 

 

Saudação ecetistas, 

 

   
Moises Gonçalves da Silva  Amanda Gomes Corsino  Emerson Vasconcelos da Silva 

FENTECT 

 

 

 

 FENTECT 

 

 

 FENTECT 

 

 

José Gonçalves de Almeida  Cleber Barcelos Soares  Rogério Ferreira Ubine 

FENTECT 

 

 

 FENTECT 

 

 FENTECT 

Mauro Aparecido Ramos  Evandro Tavares de Farias   

SINTECT/CAS  SINTECT/PB   

     

     

 

Sérgio de Castro Araújo  José Mario Veiga Casanova  Marcos Cezar Cevada 

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  Wilton dos Santos Lopes 

  SINTECT/RPO  SINTECT/MS 



 
                   Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas  
                              de Correios, Telégrafos e Similares  

 

 
3 

End. :  SDS Edi f .  Venâncio “V”  Bloco “R”  lo ja  n . º  60  -  Brasí l ia /DF -  CEP:  70393-900  

e-mai l : fen tect@fentect .o rg.br  -  te l efax: . (061 )  3323 -8810  CNPJ 03.659.034/0001–80- Site: www.fentect.org.br 

 

 

  

  

Edvaldo P. dos S. Filho  Joelson de Quadros Chagas  Ueber Ribeiro Barboza 

SINCOTELBA  SINTECT/SC  SINTECT/GO 

 

Jardel S. Macêdo  Aurimar C. de Carvalho  Yuri Monteiro Aguiar 

SINTECT/DF  SINTECT/MG  SINTECT/RS 

   

 

 

  

Suzy Cristiny da Costa    Eliomar Moreira da Silva 
SINTECT/AC    SINTECT/PE 

 

 


