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INFORME 012/2012 da FENTECT - Brasília, 19 de julho de 2012. 

 

CAMPANHA SALARIAL 2012 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 
AOS TRABALHADORES DOS CORREIOS 

 

Companheiros (as), diante das mentiras e calúnias ditas pelos negociadores da ECT nos seus 

informativos internos (blog, primeira hora e língua de chefe babão) a respeito das posições da FENTECT 

na nossa campanha salarial, estamos enviando orientações para que as assembléias a serem realizadas até 

o dia 25 de julho tenham como propósito demonstrar a direção da ECT que os trabalhadores não são 

capachos da direção da ECT. Estas orientações reproduzem o que foi discutido anteriormente. 

 

Queremos negociar nossa campanha a partir do protocolo da nossa pauta, que será no dia 26 

de julho, conforme documento de proposta de calendário para iniciar as negociações que enviamos para 

ECT no dia 17 de julho (anexo).  

 

Reforçando a idéia de que é completamente absurdo e inusitado exigir que os trabalhadores 

começassem a negociação sem antes aprovar a pauta de reivindicações e definir os responsáveis pela 

negociação. Até porque seria ilegítimo a qualquer trabalhador dos correios negociar um Acordo Coletivo 

de Trabalho sem antes ter o aval das assembléias da categoria, que são os maiores interessados na 

negociação salarial. A empresa sabe de tudo isso e faz um jogo para tentar enganar os trabalhadores para 

uma vez mais tentar frustrar as nossas reivindicações. 

 

 Por isso, enxergando de longe a evidente má vontade dos negociadores patronais, com a 

nossa campanha salarial, propomos aos sindicatos filiados e oposições na base dos divisionistas, 

debaterem e deliberarem nas assembléias as seguintes questões: 

 

1 – Discutir e referendar a Pauta Nacional de Reivindicações dos Trabalhadores dos Correios 

para Campanha Salarial 2012/2013. 

 

2 – Discutir e referendar, se for o caso, o nome do trabalhador para representar a base sindical 

no Comando Nacional de Negociação e Mobilização da Campanha Salarial 2012/2013, o qual também 

poderá ser escolhido pela diretoria. 

 

3 – Discutir e aprovar o Calendário de mobilizações da nossa campanha salarial construído 

com as forças políticas que compõem a direção da FENTECT: 

 

- 13 de Julho - Envio de pauta para os SINTECT’S da FENTECT e oposições; 

 

- 17 a 24 Julho - Assembléias de referendo da pauta e de membros do Comando de Negociação; 
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- 25 de Julho – Assembléia da FENTECT em São Paulo para referendo da pauta e eleição do membro do 

comando de mobilização, que acontecerá na Praça da Sé, às 19h; 

 

- 26 de Julho - Assembléia da FENTECT no Rio para referendo da pauta e eleição do membro do 

Comando de mobilização, que acontecerá na Praça de guerra, em frente ao CTP, às 19h; 

 

- 26 de Julho - Divulgação dos membros do comando; Ato político na Administração Central da ECT, 

em Brasília; Protocolo da pauta na ECT; Posse política da Diretoria da Federação; 

 

- 30 de Julho a 18 de Agosto - Distribuição de panfletos e colagem de cartazes; 

 

- 18 de Agosto - Assembleia para avaliação da campanha; 

 

- 25 e 26 de Agosto - Plenária do Sudeste em São Paulo; 

 

- 30 de Agosto - Assembléia para aprovar Estado de greve; 

 

- 3 a 7 Setembro - Atos e passeatas dos sindicatos; 

 

- 4 de Setembro- Ato e passeata no RJ; 

 

- 10 de Setembro - Assembléia de deflagração da greve; 

 

4 – Discutir e aprovar o apoio material e político, com envio de pessoas para auxiliar as Oposições 

sindicais do Rio de janeiro e São Paulo a realizarem a mobilização de convocação destas assembléias 

nestas bases sindicais, onde a direção destes sindicatos, afim de destruir a campanha salarial da categoria, 

estão tentando dividir o movimento da nossa categoria. 

 

5 – Por fim, aprovar uma moção de repúdio ao gerente de negociação da ECT, Luiz Eduardo Rodrigues 

da Silva, ex-sindicalista do PCdoB, que traiu a categoria em 1995 quando assinou o acordo coletivo que 

mudava a data base da categoria de dezembro para agosto, e agora na função de representante patronal, 

vem preparando documentos para evitar a negociação e levar a campanha salarial para dissídio.  

 

Saudações, 

 

 

 

  

 
Edmar Dos Santos Leite 

  Diretor da FENTECT 

 

 


