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INFORME 001 da Campanha Salarial 2016 – Brasília, 28 de julho de 2016. 

 
 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 
 

 

 

Companheiros e Companheiras, 

 

Na tarde de ontem (26/07), ocorreu na Administração Central dos Correios reunião com o 

Presidente da ECT, Guilherme Campos, para a entrega da Pauta Nacional de Reivindicações 

aprovada no Trigésimo Terceiro CONREP realizado nos dias 07 a 09/07/16. Na oportunidade, os 

representantes do Comando presentes apresentaram, verbalmente, as principais demandas da 

categoria, sendo as principais: 

 O problema da Postal Saúde, que não atende os trabalhadores e seus dependentes de 

forma descente; 

 O repúdio e indignação de todos os trabalhadores do País diante das declarações 

absurdas do presidente, que culpa os trabalhadores pela situação atual dos Correios; 

 Foi destacada a questão da privatização, deixando claro que não haverá aceitação, 

por parte dos trabalhadores, de qualquer movimento que leve à venda da empresa, expressando o 

grito de guerra “PRIVATIZAÇÃO É COISA DE LADRÃO!”; 

 A proposta econômica, com percentual de 15% de reajuste, 300 reais de aumento 

linear nos salários, além de aumento do ticket alimentação/restaurante para 45 reais; 

 Foi exposta a precária condição de trabalho e segurança que vivem os Carteiros, 

OTT’s e Atendentes Comerciais em todo país; 

 E a atual situação precária do Postalis. 

Durante o debate o presidente se manteve atento às falas, enquanto os representantes dos 

trabalhadores fizeram suas exposições de maneira mais clara e objetiva possível. Foi ressaltada 

nossa disposição para um diálogo, mas que o objetivo final é manter os direitos dos trabalhadores 

e avançar em novas conquistas, e que para isso estaremos dispostos a negociar até a exaustão. 

Terminadas as exposições dos representantes dos trabalhadores, Guilherme Campos 

iniciou sua fala deixando claro que mudanças serão necessárias e que irão acontecer de uma 

forma ou de outra. Salientou que o maior prejuízo da empresa hoje está no plano de saúde e que 
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terá que promover mudanças. Falou ainda da possibilidade de provisionar a antiga dívida dos 

Correios com o Postalis, a RTSA (Reserva Técnica de Serviço Anterior), o aumentará ainda mais 

o déficit apresentado pelos Correios. Destacou ainda que no balanço financeiro que deveria ter 

sido apresentado pela ECT no mês de abril - e ainda sem data concreta para ser publicado - 

deverá elevar o "déficit" da ECT para 3,9 bilhões e não mais 2,1 bilhões. 

O Presidente da ECT, de forma direta, ironizou ao dizer que “a greve nos Correios entrou 

no calendário nacional". Na ocasião tentou distribuir a responsabilidade e as consequências de 

uma possível greve à mesa de negociação. Contudo, entendemos que a mobilização nasce com as 

demandas urgentes. Sendo ela uma resistência à intransigência da ECT, que não ouve e não dá 

valor aos ecetistas, acaba submetendo as negociações ao Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

Diante da situação colocada, a categoria vai ter que se organizar para dar uma resposta 

aos ataques dos direitos e aos empregos dos milhares de trabalhadores/as em todo Brasil. A 

bandeira de luta - NÃO A PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS - unifica todos os trabalhadores, 

que já demonstraram nas primeiras assembleias em todo País que estão dispostos a lutar na defesa 

dos seus empregos, de suas famílias e por nenhum direito a menos! 

Os (as) trabalhadores (as) dos Correios merecem condições dignas de trabalho e 

benefícios. Por isso, a luta só está começando para a garantia dos direitos e de uma empresa 

100% pública. A FENTECT convida todos/as a participar das negociações e das mobilizações 

organizadas pelo movimento unificado, acompanhando as conquistas da categoria para todo o 

País.  

Para isso, reforçamos aos sindicatos que enviem seus representantes para formação do 

Comando Nacional de Mobilização e Negociação, que estava marcado em nosso calendário para 

acontecer no dia 25 de julho/16, para que possamos dar andamento ao calendário nacional, que 

inclui o lançamento do Comitê Permanente Contra a Privatização (dia 04 de agosto) e o Ato 

Público Nacional no Rio de Janeiro, com paralisação e caravanas (dia 05 de agosto). 

Nessas últimas mobilizações é de fundamental importância a presença de representantes 

de todos os sindicatos, além da organização e envio de caravanas, para que possamos deixar claro 

para empresa que nossa categoria está unida e disposta a lutar. 

 

Saudações Ecetistas, 

 

 

 

   

José Rivaldo da Silva  Suzy Cristiny da Costa  Robson Gomes da Silva 

FENTECT  FENTECT  SINTECT/MG 
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Wilkson Colares Correia  Halisson Tenório Ferreira  Mauro Aparecido Ramos 

SINTECT/CE  SINTECT/PE  SINTECT/CAS 

 

 

 

 

    

  Edilson Nete R. Santos   

  SINTECT/PI   

 

 


