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INFORME 017 da Campanha Salarial 2013 - Brasília, 17 de setembro de 2013. 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 

 

Companheiros e Companheiras, 

Hoje realizou-se a audiência de conciliação no TST – Tribunal Superior do Trabalho. 

Como já esperado, na reunião a empresa teve todos os direitos, o governo foi elogiado e os 

trabalhadores tratados como intransigentes. 

Na reunião foi explicado ao Ministro que as assembléias de hoje iriam apreciar a 

última proposta feita pela empresa e solicitamos uma nova reunião, uma vez que sequer tínhamos 

a posição oficial dos trabalhadores sobre a mesma. 

A FINDECT sequer compareceu à audiência, apesar de intimada a comparecer, o que 

não impediu o Ministro Barros Levenhagem de encerrar a “conciliação” quando os representantes 

da FENTECT não aceitaram que na ata da audiência a discussão sobre o Plano de Saúde fosse 

feita, a pedido da ECT, com um representante da extinta FINDECT. Durante toda a audiência a 

ECT propunha a inclusão de referencias à FINDECT, apesar das declarações feitas pela 

FENTECT de que aquela federação não tem registro no Ministério do Trabalho etc. 

A audiência foi uma verdadeira ditadura, o Ministro decidiu tudo, de acordo com a sua 

vontade pessoal, sem nenhuma norma que incluísse a vontade dos trabalhadores. Só a empresa foi 

beneficiada na audiência. Nem a ata oficial, que deveria refletir a discussão feita na própria 

reunião, foi respeitada. O Ministro incluiu o que quis e retirou o que achou conveniente, apesar 

do que realmente aconteceu na audiência. 

O Ministro, de forma absolutamente truculenta, ao final da audiência, encerrou a 

discussão, sequer permitindo que na ata constasse o nosso pedido de nova audiência após as 

assembléias de hoje.  

Companheiros da base e dos Sindicatos, vamos à greve para defender o nosso 

convênio médico, o nosso reajuste e os nossos direitos. Como já havíamos previsto, o TST, na 

primeira audiência, já mostrou que a direção da ECT tem todos os direitos e os trabalhadores 

somente o direito de ficar calado. 

Vamos à greve, mobilizando toda a base da categoria para organizar as caravanas à 

Brasília para grande Ato Nacional após a decretação da Greve Nacional. 

Se não negociar, o Correio vai parar! 
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