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COMUNICADO SINDECTEB 030/2013  

 
Bauru/SP, 10 de Setembro de 2013. 

 

Negociações ACT 2013-2014 

 

 

 

Companheiros e Companheiras, 

 

Na tarde desta terça-feira, dia 10 de Setembro, a FINDECT se reuniu mais uma vez com os 

membros da comissão de negociações da ECT para discutir as cláusulas do Acordo Coletivo de 

Trabalho, válido até a próxima data base. 

 

Durante todas as semanas de negociação, os Presidentes dos Sindicatos Filiados apresentaram 

a Pauta de Reivindicações, elaborada junto aos companheiros e debateram sobre os pontos nela 

contidos. Os debates foram distribuídos em reuniões que se iniciaram no mês de Agosto e 

perduraram até a tarde de hoje. Na terça-feira, dia 03 de Setembro, a ECT apresentou uma proposta 

irrisória, com um reajuste abaixo do índice da inflação e que não atendia todos os pontos 

esclarecidos na Pauta de Reivindicações. 

 

Os Sindicatos Filiados à Federação realizaram suas assembleias e a proposta da ECT foi 

rechaçada. Todos os companheiros tiveram a oportunidade de contemplar a absurda proposta que 

parece desafiar toda a luta dos Sindicatos para obter melhorias para a categoria. 

 

Após passar a manhã desta terça discutindo sobre a redação da cláusulas acordadas, os 

Correios apresentaram mais uma proposta: Novamente, o reajuste de 5,27% foi apresentado. 

Lembrando a todos que a inflação brasileira é de 6,89%. O que a ECT oferece é um acordo que não 

supre sequer as mudanças econômicas de nosso país. Este índice é um desrespeito a todos que lutam 

e trabalham, engolindo péssimas condições de trabalho, mudanças mandraques no plano de saúde, 

imposição de PLR e rombo na previdência. Chega de descaso. A categoria está farta dos abusos 

cometidos pela empresa. Esta situação de abandono dos companheiros já não pode se sustentar. 

 

Para que seja possível reverter este quadro, é preciso a união. TODOS os companheiros 

devem comparecer às assembleias nesta quarta-feira, dia 11 de Setembro. Após a aprovação do 

indicativo de greve, votaremos a deflagração de greve a partir da 00:00h do dia 12 de Setembro. 

Juntos vamos parar a ECT e eles hão de provar todo o descontentamento de milhares de 

companheiros que só lamentam a decisão egoísta dos Correios de continuar com a péssima gestão e 

o descaso com os seres humanos que envergam este uniforme de sol a sol. 

 

 

 

 



                              SINDICATO DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 

                         E TELÉGRAFOS E SIMILARES – SINDECTÉB / BAURU E REGIÃO 

                         REOP’s – REGIÕES OPERACIONAIS POSTAIS – ECT / DR / SPI 

                         REOP’s: BAURU – PRESIDENTE PRUDENTE – ARAÇATUBA 

                          BOTUCATU - SOROCABA 

             C.N.P.J. (M.F.) 50.844.935/0001-22   Inscrição Estadual: ISENTO 
                                                                                                                                                                                               

 
 
R. Batista de Carvalho, 4-33 – 4º andar – Salas 405/406/407/408 – Ed. Comercial – Centro – Cx. P. 183 – CEP 17010-901 – e-mail: sindicatoect@terra.com.br 

Fone/Fax: (14) 3232-6432 / 3222-5080 

A ECT conduziu seus termos para o descontentamento geral. Parece que é greve o desejo da 

empresa. E será greve que ela receberá. Vamos à luta e se o TST for o destino desse entrave, a 

FINDECT está pronta para obter vitória e benefícios para a categoria! 

 

Atenciosamente, 

 

José Aparecido Gimenes Gandara 


