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FINDECT quer que trabalhadores decidam democraticamente sobre proposta
do TST
Na última terça feira (22) durante a reunião de conciliação, com o objetivo de propor uma solução
mediada para o plano de saúde da categoria, no Tribunal Superior do Trabalho (TST), o ministro
Emmanoel Pereira propôs a prorrogação do acordo coletivo da categoria até dezembro de 2017,
para que haja a possibilidade de ampliar a discussão que leve a uma proposta viável sobre o plano
de saúde.
Ocorre que o juiz propôs que os trabalhadores e trabalhadoras dos Correios assumam o
compromisso de não realizar greve durante o período de vigência da negociação entre as partes, o
que surpreendeu a TODOS os presentes.
Em seguida as entidades de trabalhadores reuniram-se com as lideranças presentes para tomar
sua decisão ao passo que a empresa, de forma unilateral, sem qualquer justificativa aceitável,
decidiu por cancelar o início das negociações, previsto para acontecer no período da tarde.

FINDECT defende decisão coletiva e democrática
A FINDECT, com a presença de representação de sindicatos de diversos estados, optou por NÃO
TOMAR UMA POSIÇÃO, sem que os trabalhadores fossem escutados. Por isso, a Federação
encaminhou ao ministro do TST o pedido de um prazo para a realização de ASSEMBLEIAS, onde
a categoria possa se manifestar de forma coletiva e democrática.
O presidente da FINDECT, José Aparecido Gimenes Gandara, disse que a renúncia ao direito de
greve não pode ser uma decisão a ser tomada, sem que os trabalhadores sejam ouvidos. Ele
inclusive criticou a decisão unilateral da empresa de desmarcar a abertura da negociação da
campanha salarial.
Segundo Gandara, a negociação das demais cláusulas do Acordo Coletivo não precisariam ser
paralisados, em detrimento da proposta de construção de uma solução ao plano de saúde, que
poderia andar paralelamente.

Defende

O ministro acolheu o pedido da FINDECT de dar um prazo para que as entidades consultem os
trabalhadores, frente à proposta (o que deve acontecer nos próximos dias através de
assembleias). Emmanoel Pereira decidiu dar 15 dias para que os trabalhadores apresentem sua
resposta e mais 5 dias para que a empresa se posicione diante do que os ecetistas decidirem.
Vale ressaltar o compromisso e respeito à categoria demonstrados pela FINDECT, ao entender
que não tem poder para decidir sobre algo tão importante na vida dos trabalhadores e
trabalhadoras ecetistas.

Trabalhador, vamos à luta. A batalha está apenas começando e essa será
uma das mais árduas negociações com a empresa. É necessário a
mobilização de TODOS na luta pela manutenção dos direitos de TODOS.

Diretoria da FINDECT deve se reunir na próxima quarta-feira (30), em São Paulo, para debater
as estratégias e rumos da Campanha Salarial
Devido aos últimos acontecimentos, na próxima quarta-feira (30), a diretoria da FINDECT estará
reunida, em São Paulo, para discutir a Campanha Salarial, e as negociações Coletivas de 2017.
Nesse encontro será tirada a data das assembleias das bases dos Sindicatos filiados à FINDECT.
Neste momento tão temeroso para os Trabalhadores, em que somente a partir da união tem-se a
força para vencer o inimigo, sustentar mentiras para separar a categoria é jogo sujo. Quem ganha
com isso? A resposta é apenas uma: O Patrão!
PENSAMENTO DO DIA
A FINDECT entende que, por se tratar de uma questão que envolve o futuro da categoria, e
sabendo que a união é a única forma de barrar as ameaças de retiradas de direitos e benefícios,
decidiu levar a discussão para as assembleias de Trabalhadores. Somente os Ecetistas têm o poder
de decidir sobre a Campanha Salarial da categoria.
A proposta, apresentada aos Trabalhadores e Empresa, além de não respeitar a data-base da
categoria, adiando o fechamento do Acordo Coletivo de 1º de agosto para o final do ano, ainda
impede a categoria de deflagrar greve. Este é o ponto que tem gerado maior preocupação dos
Trabalhadores. A Empresa, por outro lado, sequer apresentou contraproposta para a pauta de
reivindicações protocolada ainda no mês de junho.
Uma postura como essa exige que os trabalhadores se mobilizem para mostrar que não estão para
brincadeira e que não aceitarão nenhum direito a menos. É preciso que lotemos as assembleias e
demais atividades, provando nossa disposição para lutar e usar o instrumento de luta do qual os
trabalhadores não podem abrir mão: a greve.
Por isso, os Trabalhadores e Trabalhadoras Ecetistas não podem se deixar abalar por políticas sujas
e que prejudicam a categoria. A resposta, mais uma vez, está na união e compromisso de todos
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#Será marcada assembleia para decidir quem vai administrar o restaurante do CFL. A reforma já foi concluída
e em data a ser definida será reinaugurado.
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Secretário Intersindical; Natan – Secretário Assuntos Jurídicos; Helysson Cássio –
Secretário de Finanças; João Pedro – Secretário da Saúde; José Ribamar – Sec. Questão
Racial; Liege – Secretária da Mulher; Luis Carlos - Sec. de Geração de Emprego e
Renda; Wilbson Baldez - Sec. de Adm. e Patrimônio; Antonio Morais; Secretário do
Interior ; Luzinaldo - Sec. de Imprensa e Divulgação; Roberto Carlos – Sec. de Formação
William Rogério- Sec. de Anistia e Defesa do Emprego; José Raimundo- Secretário do
Aposentado.

