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Comando Nacional de Negociação e Mobilização 2011. 
 INFORME – 010, Brasília, 09 de agosto de 2011. 

 
 
 
AOS SINDICATOS FILIADOS 
 

 

Companheiros(as), na reunião realizada no dia de hoje com a ECT este Comando 

cobrou respostas dos itens discutidos nas reuniões anteriores em que a ECT ficou de apresentar 

seu posicionamento nas reuniões futuras. Infelizmente, como já esperávamos, os representantes 

da empresa nos disseram que ainda não têm uma resposta sobre nossas reivindicações, e que, 

posteriormente nos informará. 

Em relação aos três pontos das cláusulas de benefícios, discutidos no dia de hoje, segue 

abaixo algumas informações: 

� Vale Alimentação: A comissão da empresa não apresentou nenhuma 

contraproposta. Disse apenas que tentará responder até quinta-feira, 11/08; 

� Vale Cesta: A posição da empresa foi de dar resposta até quinta-feira, 11/08; 

� Auxílio Creche: O principal debate se concentrou no ponto de extensão deste 

auxílio aos pais. Neste item a comissão da empresa acenou com a possibilidade 

de atender nossa reivindicação, ficando de apresentar uma resposta concreta 

ainda esta semana. 

Companheiros(as), na reunião de hoje, nós - o Comando – percebemos que a comissão 

da empresa está protelando seu posicionamento em relação aos pontos discutidos da nossa Pauta 

de Reivindicações, deixando as respostas de vários pontos para depois. Nós exigimos que a ECT 

responda positivamente sobre tais itens. Para isso, pedimos aos Sindicatos que joguem peso na 

mobilização da base para exigirmos da empresa mais respeito às nossas reivindicações. 
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Em relação à proposta feita pela empresa para discutirmos apenas os itens econômicos, 

benefícios e sindical, a reposta do comando da FENTECT foi de aceitarmos priorizá-los, porém, 

discutiremos todos os itens de nossa Pauta. Em relação à proposta de mesas temáticas, nossa 

posição é que as mesmas sejam realizadas no decorrer das negociações em curso, respeitando-se 

o prazo estabelecido no Calendário de Lutas. 

“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 – POR/SP José Gonçalves de Almeida – DF 
 

 

 

    

Maximiliano Velazques Filho – MA Paulo Wilson T. de Araújo – SC Saul Gomes da Cruz – BA 
 

 

 

Evandro Leonir da Silva – RS 
 


