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Comando Nacional de Negociação e Mobilização 2011. 
 INFORME – 027, Brasília, 16 de setembro de 2011. 

 
 
AOS SINDICATOS FILIADOS 
 

Companheiros(as), o Comando Nacional de Negociações e Mobilização informa que a 
greve continua forte em todos os estados, com adesão crescendo a cada dia, inclusive o setor 
de tecnologia e parte do administrativo do edifício sede, em Brasília, parou na manhã de hoje, 
aderindo ao movimento grevista, insatisfeitos com a intransigência da ECT. 

Lamentavelmente, o SINTECT/URA ainda não aderiu à greve, irá fazer assembléia no 
final do dia de hoje. Neste sentido, reiteramos a solicitação feita aos companheiros(as) no dia de 
ontem, através do informe 026, de aderirem, o mais breve possível, ao nosso movimento grevista, 
não ficando assim na contramão da história. 

Este Comando parabeniza a todos os trabalhadores(as) que, prontamente atenderam 
nosso chamado e orienta a todas as assembléias a se realizarem no dia de hoje a votar a 
continuidade da greve.  

Não haverá recuo por parte deste comando até que nossas reivindicações sejam 
atendidas. Mais uma vez, conclamamos aos trabalhadores(as) que ainda não aderiram à greve a 
fazê-lo imediatamente, para que juntos alcancemos a vitória. 

“Por um Correios público e de qualidade. Fim da exploração. Não à 
privatização” 

Saudações Sindicais, 
 

Comando Nacional de Negociações e Mobilização 2011 
 
 

  
Cláudio Roberto de Oliveira e Silva - RJ João Alves de Melo – RPO/SP Evandro Leonir da Silva – RS 

 

 

     

Maximiliano Velazques Filho – MA Paulo Wilson T. de Araújo – SC Saul Gomes da Cruz – BA 
 

 

 

José Gonçalves de Almeida– DF 


