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Comando Nacional de Negociação e Mobilização 2011. 
 INFORME – 026, Brasília, 15 de setembro de 2011. 

 
 
 

AOS SINDICATOS FILIADOS 
 

Companheiros(as), até o presente momento, os representantes da ECT, de forma 
irresponsável, não convocou este Comando para qualquer tentativa de sairmos desse impasse. 

A greve se fez necessária, pois este comando esteve à disposição da ECT para 
negociar desde o dia 26/07/2011, e por mais de 40 dias exaustivos estivemos na mesa de 
negociações, mas, infelizmente os dirigentes da empresa não apresentaram proposta viável e 
compatível com as reivindicações dos trabalhadores. 

Sobre o Plantão do Acordo de nº 5 da ECT, de 14/09/2011, deixamos claro que a 
empresa está equivocada, pois este comando orienta os trabalhadores(as) em greve a não 
retornarem ao trabalho até que se tenha uma proposta decente para fechamento do ACT 
2011/2012. 

Quanto à ameaça feita pela empresa de descontar os dias parados, este comando 
entende que a unidade da classe trabalhadora na greve deve permanecer e fortalecer cada vez 
mais a mobilização, pois nossa categoria já deu várias demonstrações de firmeza na luta. Citamos 
o exemplo dos 21 dias de greve de 2008, que nos levou a uma grande vitória. 

Conclamamos o Sindicato de Uberaba, em respeito à categoria ecetista, a aderir ao 
movimento paredista, pois no informe nº 024, de 13/09, este comando orienta a todos os 
sindicatos a deflagrarem greve por tempo indeterminado, para assim conseguirmos fechar um 
Acordo. Porém, até o momento, é o único dos 35 Sindicatos filiados à FENTECT que não aderiu 
à greve. Não acreditamos que os trabalhadores da ECT, na base de Uberaba, estejam satisfeitos 
com os salários que recebem, com a falta de contratações e a intransigência da ECT nesta 
Campanha Salarial. 

Por esses motivos, o Comando Nacional de Negociação e Mobilização orienta a todos 
os Sindicatos a aprovarem em suas assembléias de hoje a continuidade da greve, por tempo 
indeterminado. 

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

Saudações Sindicais, 
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