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INFORME 022 da Campanha Salarial 2013 - Brasília, 25 de setembro de 2013. 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 

 

Companheiros e Companheiras, 

Na tarde de hoje (25/09), os membros do Comando, presentes em Brasília, após 

reunião, resolveram, numa demonstração de disposição para negociar, construir uma 

contraproposta a ser apresentada aos Ministros da Seção de Dissídios Coletivos do TST e, em 

especial, ao relator do Dissídio Coletivo suscitado pela ECT, Ministro Fernando Eizo Ono, após 

aprovação e referendo das assembléias dos sindicatos em greve. Tal contraproposta consiste em: 

 

1º. Manutenção da Assistência Médica (Correios Saúde) nos moldes atuais e extensivos aos 

novos empregados, mantendo-se a ECT como gestora direta do Correios Saúde, sem a 

possibilidade de gestão por qualquer outra entidade; 

2º. Abono dos dias parados, incluindo as paralisações dos dias 11/07 e 30/08, comprometendo os 

trabalhadores a colocar a carga represada por conta da greve nacional em dia; 

3º. Reajuste salarial de 8% extensivo a todos os benefícios; 

4º. Aumento linear de R$ 100,00; 

5º. Implantação da Entrega Postal matutina em todo o território Nacional; 

6º. Pagamento de Auxílio-Creche a todos os funcionários, sem discriminação; 

7º. Contratação imediata de mais trabalhadores, através de Concurso Público, em substituição aos 

terceirizados e MOT’s; 

8º. Isonomia das gratificações de função motorizada pelo maior valor em todas as DR’s. 

 

Orientamos pela aprovação desta proposta em assembléias da categoria,  o mais rápido 

possível, e solicitamos aos Sindicatos comunicarem o resultado das mesmas à FENTECT, por 

escrito, imediatamente, para que possamos encaminhá-la ao TST o quanto antes. 

  

Não negociou, o Correio já parou! 
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