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INFORME 010/2012 da FENTECT - Brasília, 13 de julho de 2012. 
 

Proposta de Pauta de Reivindicações 2012 
 
 
AOS SINDICATOS FILIADOS 
AOS TRABALHADORES DOS CORREIOS 

 

Companheiros (as), estamos enviando aos Sindicatos filiados à FENTECT e integrantes 
das Oposições aos divisionistas do movimento, a proposta de pauta de reivindicações da 
campanha salarial da categoria, aprovada no XI CONTECT e sistematizada para ser apresentada 
dia 26 de julho à direção da ECT.  

 
Esta proposta de pauta está sendo enviada por correio eletrônico para que seja discutida e 

referendada nas assembléias dos dias 17 a 19 de julho nos sindicatos filiados e 24 e 25 de julho 
nas assembléias de RJ e SP, respectivamente. 

 
Estamos providenciando a mais ampla divulgação da pauta para a categoria, por meio de 

um jornal especial a ser distribuído na base e por meio das redes sociais e correio eletrônico. 
 
É importante salientar que qualquer trabalhador dos Correios poderá propor emendas, 

inclusões na pauta, desde que seja para completar as reivindicações, mas não serão aceitas 
propostas para excluir ou modificar a essência das propostas. 

 
Nesta assembléia poderá ser escolhido o representante da base sindical que irá compor o 

Comando Nacional de Mobilização e Negociação da campanha Salarial. Os sindicatos devem 
apresentar o nome do representante até o dia 20 de julho, com exceção de São Paulo e Rio de 
Janeiro que farão assembléia posteriormente. 

 
Após a realização das assembléias, os sindicatos deverão enviar imediatamente os 

resultados de suas assembléias para a FENTECT, que fará a última sistematização da pauta, com 
a inclusão das propostas apresentadas nas assembléias, para ser entregue à direção da ECT no dia 
26 de julho. 

 
Lembramos ainda que os sindicatos filiados ou qualquer trabalhador poderão enviar 

sugestões para a pauta, independentemente da assembléia. 
 
No dia 26 de julho, faremos, em frente ao prédio central da ECT, em Brasília, um ato 

político para a posse da nova direção da FENTECT e a entrega da pauta. Convidamos todas as 
diretorias sindicais, ativistas e trabalhadores a participarem do ato.  
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Queremos marcar esse dia como a abertura oficial da campanha salarial dos trabalhadores 

dos Correios, com a apresentação do Comando Nacional de Negociação da Campanha Salarial, 
que representará as reivindicações da categoria na mesa de negociação. Por isso seria importante 
que os sindicatos mais próximos de Brasília enviassem caravanas para a realização do Ato. 
 

Também estamos propondo que as assembléias aprovem uma Moção de Repúdio à 
conduta provocadora e infantil do ex-sindicalista Luiz Eduardo Rodrigues da Silva, que 
abandonou a luta pelas reivindicações da categoria para assumir cargo de defensor da direção da 
ECT e de sua política de arrocho salarial e perseguição aos trabalhadores e agora usa a estrutura 
da empresa para fazer provocações contra a FENTECT e os sindicatos. Exigimos a retirada deste 
cidadão da mesa de negociação coletiva deste ano, deixando claro que os trabalhadores não 
querem negociar com ex-sindicalistas que se venderam para ECT.  

 
 
 
          
 
 


