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Retrospectiva da semana 
de negociações
A Diretoria da FINDECT 
voltou à Brasília nesta semana 
para dar continuidade nas 
reuniões de negociação 
do Acordo Coletivo de 
Trabalho. Na terça-feira, dia 
03 de Setembro, os diretores 
contemplaram a primeira 
proposta de acordo feita pela 
comissão de negociações dos 
Correios. A ECT ofereceu 
5,27% de aumento em sua 
oferta. Esse índice é abaixo da 
inflação do período, que foi de 
6,27%. A Empresa desrespeita 
a categoria com estes índices. 
Além de inúmeras reuniões 
sem apresentação de proposta, 
os Correios apresentam uma 
proposta que eles sabem que 
seria prontamente negada 
pela classe trabalhadora. 
A categoria reivindica a 

reposição da inflação, de 6,8%, 
mais aumento real de 6% e 
um reajuste no piso salarial de 
10%. É óbvio que a ECT não 
aceitaria de prontidão o pedido, 
mas a proposta oferecida só 
mostra que a empresa não 
respeita seu trabalhador, 
a ponto de oferecer um 
aumento que ainda deixa os 
ecetistas “no prejuízo” devido 
à inflação. A proposta da ECT 
ainda fala em manutenção da 
assistência médica/hospitalar/
odontológica nos termos 
da cláusula 11 do Acórdão 
vigente, mas não abre mão de 
continuar com o Postal Saúde. 
Além destes parâmetros, 
há um reajuste de 5,27 nos 
benefícios citados. De acordo 
com a empresa, este são os 
critérios que ela “pode” arcar, 

mas os companheiros 
sabem da riqueza gerada 
pela ECT e o quão abusivo 
são os parâmetros dos 
Correios  em comparação 
com a realidade 
econômica de nosso país.
Alguns pontos da Pauta de 

Reivindicações da categoria 
nem foram revisados 
devidamente pela ECT. 
Pontos que significam 
direitos importantes para os 
companheiros e que ainda 
não houve manifestação 
por parte da Empresa. 
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•A manutenção do Correios Saúde, com autogestão 
exclusiva do RH da ECT;
•O reajuste e incorporação do Diferencial de 
Mercado;
•Reajuste das “Funções”, como as de Motorista, 
Motociclista, etc;
•Adicional para funcionários(as) de CDDs e Agências 
que trabalham internamente;
•O cálculo das horas-extras sobre o salário 
bruto e não sobre o salário base, o que aumenta 
significativamente os valores a serem recebidos e está 
previsto em legislação;
•Adicional noturno
•A opcionalidade entre Vale-Transporte e Vale- 
Combustível;
•A extensão do Auxílio Creche/Babá para os pais 
e funcionários(as) dos Correios homoafetivos 
responsáveis por crianças com as idades previstas;
•Medidas efetivas contra os assaltos, dentre outras.



Na luta pelos direitos do trabalhador

Na quarta-feira, dia 04 de Setembro, os 
presidentes dos Sindicatos Filiados à 
FINDECT retornaram às negociações com os 
representantes da ECT. Diante da proposta 
insatisfatória feita pelos Correios, os diretores 
da Federação informaram que assembleias iriam 
decidir sobre a aprovação ou não da proposta. 
O encontro foi iniciado com as discussões 
sobre o programa da casa própria. A FINDECT 
requisitou os resultados dos trabalhos realizados 
até o momento para análise. Seguiram-se 
a discussões sobre a Cláusula 01- Acesso 
às dependências, Distribuição domiciliar, 
segurança do trabalho e direito à ampla defesa. 
Durante a reunião, a FINDECT também 
reforçou aos diretores a legitimidade da 

representação, tal como consta na constituição 
brasileira e ainda lembrou aos diretores da 
Empresa que as negociações foram feitas pela 
FENTECT de forma irregular por 18 anos.
Nas assembleias, foi votado pela rejeição 
da proposta, o que parecia certo apenas se 
confirmou: os trabalhadores não ficaram nem 
um pouco satisfeito com os critérios da empresa 
e não aceitaram a oferta. Em todas as assembleias 
dos Sindicatos Filiados à Federação, não houve 
nenhum parecer favorável à proposta da ECT. 
Durante as assembleias foi discutido e aprovado 
o indicativo de greve para o dia 11 de Setembro. 
A FINDECT espera que a ECT realize outra 
proposta na terça-feira para poder levar os critérios 
às assembleias a serem realizadas no dia 11/09. 



Na quinta-feira as negociações continuaram em 
uma reunião pela manhã. O encontro foi aberto com 
os diretores da FINDECT informando à Empresa que 
o objetivo da Federação é buscar o melhor para os tra-
balhadores, o que obviamente não é o que a empresa 
ofereceu em sua proposta. Tendo em vista o lucro da es-
tatal e os índices apresentados, era de se esperar que a 
categoria rejeitasse a proposta, como de fato aconteceu.
Os sindicatos filiados à FINDECT realizaram suas assem-
bleias nesta quarta-feira (04/09) e em todas a proposta 
foi negada. Como o dever da FINDECT é representar a 
voz do trabalhador, os diretores logo avisaram a empresa 
da negativa perante a ínfima proposta. A Federação es-
pera que o assunto não seja novamente levado ao TST.
As questões políticas abalam o fechamento do acordo, 
mas a FINDECT reitera que não sairá da mesa de nego-
ciações com uma proposta aprovada que não seja bené-
fica à categoria. Solicitamos um aumento real e não um 
reajuste abaixo da inflação! O vale alimentação tem que 
estar em sintonia com os índices do mercado, assim 
como o vale cesta. Lutamos também pelo reembolso 
creche, adicional noturno e hora extra sobre a remuner-
ação total, adicional para atendentes e carteiros com tra-
balho interno, reajuste na função de carteiro motorizado 
e a solicitação de abono de 5 dias. A ECT tomou conhe-
cimento das propostas, assim como foi informada sobre 
a aprovação do indicativo de greve para a quarta-feira, 
dia 11 de Setembro, que foi aprovada nas assembleias.

Nossa vitória depende 
da nossa união. Participe 

das assembléias dos 
Sindicatos !

A FINDECT  e os Sindicatos 
( B R U / S P / R J / R N / T O / R O ) 
pretendem continuar negociando 
com a empresa. A ECT ainda 
não analisou todos os pontos 
da Pauta de Reivindicações e a 
Federação insiste que mais tempo 
de negociação é preciso para que 
a Empresa tenha conhecimento 
pleno do texto da Pauta.
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