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Comando Nacional de Negociação e Mobilização 2011. 
 INFORME – 029, Brasília, 22 de setembro de 2011. 

 
 
AOS SINDICATOS FILIADOS 

Companheiros(as), o Comando Nacional de Negociações e Mobilização encaminha e 
ao mesmo tempo orienta a todos os sindicatos a referendarem uma contraproposta nas 
assembléias para que possamos ter autonomia de apresentá-la à ECT. 

Entendemos que a nossa greve não está gerando nenhum avanço nas negociações. A 
empresa, através da imprensa, tem divulgado que aguarda uma contraproposta deste comando. 
Sendo assim, considerando que a Pauta de Reivindicações dos trabalhadores(as), aprovada no 
XXX CONREP e referendada nas assembléias não pode ser modificada sem a aprovação dos 
trabalhadores(as) em suas respectivas assembléias, este comando seguirá as normas do estatuto da 
nossa Federação, e só apresentará a contraproposta à ECT, caso tenha aprovação de 50% + 1, no 
mínimo, dos 35 sindicatos filiados à FENTECT. Esta é uma forma de demonstrar que não somos 
intransigentes e que, ao contrário da ECT, queremos negociar.  

Com este objetivo, o Comando Nacional de Negociações e Mobilização orienta as 
assembléias a aprovarem a seguinte contraproposta: 

� Reposição da inflação de 7.16%, calculados pelo IPCA; 

� Reposição das perdas salariais de 24.76%, de 1994 à 2010; 

� Piso salarial de R$ 1.635,00; 

� Aumento linear de R$ 200,00; 

� Vale alimentação/refeição de R$ 28,00; 

� Vale-cesta de R$ 200,00 

� Vale extra em Dezembro/2011 no valor de R$ 750,00; 

� Portaria para Motociclista e Motorizado no valor de R$ 500,00; 

� Diferencial de Mercado para todos os trabalhadores(as) no valor de R$ 180,00; 

� Auxílio creche para todos os trabalhadores(as),  até o sétimo ano de vida de 
seus filhos e, após essa idade, ser transformado em auxílio educação no valor de 
R$ 500,00; 

� AADC para todos os Motoristas; 

� Não contratação de mão de obra terceirizada; 

� Contratação imediata dos concursados; 
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� Não desconto dos dias parados em decorrência da greve; 

� Abono dos dias de paralisações ocorridas nos estados: Rio Grande do Sul, em 
10/08/2011, e Piauí, em 31/08/2011.  

Obs.: Permanecem as demais reivindicações constantes da Pauta Nacional de 
Reivindicações aprovada no XXX CONREP e referendada nas assembléias. 

Pedimos a todos os sindicatos que orientem suas respectivas bases no sentido de 
referendarem hoje em suas assembléias a presente proposta e encaminhem a deliberação ainda 
hoje através do e-mail da FENTECT. 

Este comando, além de solicitar a autorização das assembléias para apresentar esta 
contraproposta à empresa, reitera a mobilização para nossa grande passeata a ser realizada no dia 
23/09 (sexta-feira), às 16h, por todos os 35 sindicatos filiados a FENTECT. Vamos mostrar nossa 
força e denunciarmos o descaso e a intransigência do Governo e da ECT. 

Comando Nacional de Negociações e Mobilização dos trabalhadores(as) orienta a 
todos os sindicatos a aprovarem também nas assembléias a continuidade da greve, por tempo 
indeterminado, pois só desta forma conseguiremos a nossa 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 


