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FENTECT 

INFORME 016/2022 da FENTECT - Brasília, 10 de outubro de 2022. 

O BRASIL FELIZ DE NOVO! 

Diretoria Colegiada da FENTECT reafirma, de forma 

unânime, apoio à LULA no 2º turno. 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS e 

TODOS OS TRABALHADORES (AS) ECETISTAS DO BRASIL. 

 

 

Companheir@s,  

A Diretoria Colegiada da FENTECT, reunida na noite da última quinta-feira, 06 de outubro, após uma 

ampla análise feita pelos diretores, do que se tornou o Brasil nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, 

onde a fome voltou a assolar milhões de pessoas, culminando no aprofundamento da miséria que avança a 

cada dia; os cortes de verbas da educação e saúde, feitos para atender o orçamento secreto para comprar 

votos de parlamentares, que vem matando e excluindo a população mais pobre, que precisa de acesso a 

esses serviços; corte no benefício farmácia popular, tratamentos contra o câncer, ataque às universidades 

e Institutos Federais, além corte em 95% da verba para aquisição de moradia, e que foram colocadas em 

último lugar pela ganância de Bolsonaro e lira para se manter no poder, deliberou pela reafirmação de 

apoio à candidatura do Presidente Lula neste segundo turno das eleições para Presidente da República 

Federativa do Brasil 

Desta forma, conclamamos a todos os Sindicatos filiados a instalar comitês populares e contribuir com 

todas as formas de apoio possível para que possamos eleger o Companheiro Lula e garantir nossa 

democracia, o fortalecimento das nossas instituições, nossos empregos e qualidade de vida para o nosso 

povo. 

Nós, trabalhadores dos Correios, sentimos, no bolso e na pele, as consequências desse desgoverno que 

retirou grande parte dos nossos direitos conquistados ao longo de anos de luta, causando uma redução 
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drástica no nosso poder de compra; aniquilou a economia brasileira, isolou o País do resto do mundo, 

brincou com o sofrimento de milhares de brasileiros durante a pandemia e tem o objetivo de 

PRIVATIZAR OS CORREIOS e todas estatais lucrativas e estratégicas para o desenvolvimento do País e 

levar cidadania para a nação. Não podemos permitir que essa tragédia continue. Vamos mudar esse 

quadro nas urnas, no próximo dia 30 de outubro! 

Vamos à Luta eleger LULA PRESIDENTE DO BRASIL! 

 

Saudações Sindicais, 

   
José Rivaldo da Silva 

Secretário Geral - FENTECT 

 


