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FENTECT 

INFORME 004/2023 da FENTECT - Brasília, 17 de março de 2023. 

FENTECT SE REUNE COM A PRESEIDÊNCIA DA ECT 
 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS e 

TODOS OS TRABALHADORES (AS) ECETISTAS DO BRASIL. 

 

 

Companheiros e companheiras,  

Nesta quinta-feira (16/03), a direção da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Similares – 

FENTECT, esteve reunida com o Presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, para debater 

reivindicações da categoria. 

A direção da FENTECT foi direta nos pontos principais que preocupam a nossa categoria e colocou a 

necessidade de resolução de diversas questões:  

1- Desmonte da ECT e devolução das cláusulas - Abrimos a reunião explicando e exemplificando a 

política de sucateamento que o governo Bolsonaro aplicou nos Correios. Parte dessa política de destruição 

da Empresa, foi a retirada de 50 cláusulas do nosso ACT, que reduziu o poder de compra da categoria e 

limitou os nossos direitos trabalhistas. Falamos sobre a necessidade urgente de realização de um concurso 

público, para recompor os quadros da Empresa e desfazer o desmonte dos últimos quatro anos. 

Salientamos que isso se faz com a valorização dos trabalhadores e a devolução dos direitos que o governo 

passado nos roubou;  

2 - Plano de saúde com mensalidades altíssimas para todos, em especial a questão dos aposentados que 

hoje estão tendo que arcar com a integralidade das mensalidades e muitos estão abandonando o plano. 

Também foi colocada a questão que os Correios deixaram de ser a mantenedora para ser patrocinadora; 

3 – SD da Morte – Levantamos a situação insustentável do SD e o relato dos Sindicatos sobre os 

processos de implantação continuarem acontecendo, descumprindo a deliberação nacional de suspenção. 

Falamos que a ferramenta, que foi criada pela gestão do governo anterior, visa desmontar a Empresa e 

entrega-la à privatização e que precisamos revogar os SD’s realizados. A ECT falou que vai soltar o 
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documento de orientação de suspensão e também foi pontuada a questão da dificuldade quanto ao 

deslocamento do pessoal para o Treinamento do SD, em Brasília/DF; 

4- Foi falado da situação do Postalis e os problemas envolvendo o nosso fundo de pensão. Foi sugerido 

fazer um debate separado sobre a questão;  

5- Falamos das perseguições dos gestores do governo anterior, processos administrativos reabertos com 

intuito de demitir ativistas e das demissões arbitrárias. Solicitamos o retorno dos demitidos por 

perseguições do governo passado. Também foi cobrada a questão da antiga Comissão de Anistia, que a 

ECT soltou nacionalmente; 

6 –Sobre o acesso às dependências dos Correios (reuniões, visitas setoriais, visitas técnicas, etc.), que os 

Sindicatos relataram problemas, levantamos a questão com os horários e demais problemas. A presidência 

ficou de rever a situação; 

7- Falamos da licença maternidade e que a ECT é a única estatal que não garante os 6 meses. Além disso 

falamos da dificuldade das mulheres com a amamentação dos filhos. Falamos da garantia de prioridade de 

transferência de empregadas que são vítimas de violência e também das que estão em período de 

amamentação; 

8 – Os problemas com o ponto eletrônico, não pagamento de horas extras, descontos indevidos de tickets, 

salário e tudo mais; 

9 – A situação da segurança nos Correios. Contratos que se encerraram e complexos inteiros sem 

segurança em várias partes do País; 

10- Sobre os problemas com as liberações de dirigentes sindicais, sem ônus pra ECT, e o presidente ficou 

de dar uma resposta; 

11 – Entregamos uma pauta de reivindicações da categoria solicitando o retorno dos direitos roubados no 

governo Bolsonaro. 

A representação avaliou que a reunião foi positiva e que abriu um canal de diálogo para que possamos 

melhorar as condições de trabalho e de vida para a categoria. Importante já agendarmos uma próxima 

reunião com um prazo de um mês para fazer um balanço do que foi e do que não foi resolvido. Ficamos 
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de marcar outras agendas para que possamos dar continuidade no debate para solução dos problemas. 

Colocamos a urgência nos casos e os anseios da categoria para este ano.  

A categoria começa o ano com esperança de mudança, mas sobretudo devemos estar alertas para preparar 

a categoria neste ano para a campanha salarial. Os trabalhadores nunca ganharam nada de graça e tudo 

que conquistamos foi com muita luta! 

 

Saudações Sindicais, 

 

 

  

José Rivaldo da Silva  Robson Gomes da Silva  André Luiz Moreira 
Secretário Geral - FENTECT  Sec. de Assuntos Jurídicos - FENTECT  Sec.  Saúde do Trabalhador – FENTECT 

 

 

Lucila Pereira Correia  Rogério Ferreira Ubine  Ueber Ribeiro Barboza 
Sec. de Formação Sindical – 

FENTECT 

 Sec. Rel. Internacionais - FENTECT  Diretoria FENTECT 

 

 

 


