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INFORME 012/2021 do Comitê Nacional da FENTECT Contra a 

Privatização dos Correios. Brasília, 27/10/2021 
 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS  

A TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DOS CORREIOS 

 

 

Companheir@s,  

No dia de ontem, 26.10, foi realizada a sessão deliberativa da Comissão de Assuntos Econômicos – CAE, 

do Senado Federal, onde estava em pauta a votação do relatório do PL 591/2021, de autoria do Senador 

Márcio Bittar - MDB/AC. Com muita luta, do Comitê Nacional da FENTECT Contra a Privatização dos 

Correios, somada à articulação da liderança do PT no Senado, conseguimos adiar a votação do relatório 

para o dia 09/11/2021.  

 

Nesse sentido, ressaltamos a importância dos SINDICATOS, em suas bases, promoverem mobilizações 

junto aos trabalhadores e promover campanhas que pressionem os Senadores de seus Estados a se 

posicionarem contra a privatização da ECT. 

 

Na sessão da CAE, de ontem, pudemos perceber que o Governo mobilizou sua tropa de choque no sentido 

de aprovar o projeto e impor uma derrota aos trabalhadores. Por conta disso, devemos estar mobilizados e 

atentos para, junto com a bancada que nos apoia no Senado, articular e atrair os votos dos Senadores que, 

em nossa avaliação, ainda não se definiram. 

 

Por conta da votação do relatório na CAE, no dia 09/11, este comitê definiu por realizar um ATO DE 

MOBILIZAÇÃO NACIONAL, NOS ESTADOS, NO DIA 08.11, como forma de manter nossa categoria 

em movimento e denunciar à sociedade o crime que o Governo Bolsonaro quer cometer contra o povo 

brasileiro por ocasião da venda dos Correios. 

 

É importantíssimo que no próximo dia 09/11, TODOS os Sindicatos filiados à FENTECT estejam 

presentes em Brasília, para juntos fazermos pressão sobre os Senadores e saírmos com resultado positivo 

da votação. 



 
                   Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas  
                              de Correios, Telégrafos e Similares  

 

End. :  SDS Edi f .  Venâncio “V”  Bloco “R”  lo ja  n . º  60  -  Brasí l ia /DF -  CEP:  70393-904  

e-mai l : fen tect@fentect .o rg.br  -  te l efax: . (061 )  3323 -8810  CNPJ 03.659.034/0001–80- Site: www.fentect.org.br 

 

 

  

Somente com o engajamento e compromisso de todos e todas, alcançaremos o objetivo perseguido. 

 

#QuemVotarNaoVolta 

#NãoAvendaDosCorreios 

 

Saudações Sindicais,    

 

Comitê Nacional da FENTECT Contra a Privatização dos Correios 

 

 

    

José Rivaldo da Silva  Paulo André N. da Silva  Geraldo Francisco Rodrigues 
Secretário Geral – FENTECT  Sec. de Formação Sindical – FENTECT 

SINCORT/PA 

 Sec. de Adm. e Finanças - FENTECT 

 

   

Emerson Marcelo G. Marinho  Amanda Gomes Corcino  Carlos Cei T. da Silva 
Sec. de Imp. e Divulgação - FENTECT  Sec. de Mulheres - FENTECT 

SINTECT/DF 

 Sec. de Política Sindical   - FENTECT 

  

 

 

 

Marcos Aurélio do Nascimento  Diego Ramos de Andrade  Erico Alexandro P. dos Santos 
SINTECT/SJO  SINTECT/SE  SINTECT/SC 

 

Evandro Tavares  Mauro Aparecido Ramos  José Gonçalves de Almeida 
Cons. Fiscal - FENTECT  SINTECT/CAS  DIRETOR  FENTECT 


