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 FENTECT 

INFORME 026/2021 da FENTECT - Brasília, 30 de setembro de 2021. 
CAMPANHA SALARIAL 2021/2022 – AS MENTIRAS DA ECT, ATRAVÉS DO SEU BOLETIM 

“PRIMEIRA HORA”, TENTAM CONFUNDIR A CATEGORIA. 
 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS e 

TODOS OS TRABALHADORES (AS) ECETISTAS DO BRASIL. 

 

 

Companheiros e Companheiras, 

 

A direção da ECT publicou na última segunda feira, 27.09, mais um informativo “Primeira Hora”, recheado 

de pegadinhas, com o intuito de criar grande confusão na categoria. Isso deixa claro que a intenção da direção 

da Empresa é dividir a categoria e não de negociar com seriedade.  

A postura da ECT de não apresentar suas propostas aos representantes da categoria, mostra que de fato ela 

nunca quis negociar, e, por isso, ajuizou no TST o Dissídio Coletivo. Se a ECT quisesse negociar, já teria 

apresentado suas propostas, desde julho, na mesa nacional de negociação para análise das assembleias.  

A proposta de inclusão de banco de horas e com reajuste dos tickets, que acaba em julho de 2022, é uma 

afronta à categoria. Uma “proposta” que não apresenta avanços em clausulas que poderiam aumentar o poder 

de compra da categoria, com certeza não encontra repercussão entre os trabalhadores. Não vamos aceitar que a 

direção da Empresa fique brincando com os trabalhadores, fazendo supostas propostas no seu “Primeira 

Hora”, e dando prazo para que as entidades respondam. A FENTECT repudia a tentativa de ingerência nas 

entidades sindicais, reafirma que o movimento sindical tem autonomia e não vai aceitar nenhuma política de 

pressão de militares encastelados na direção dos Correios.  

É evidente que os trabalhadores não podem acreditar nas mentiras de quem foi responsável pela retirada de 50 

cláusulas do nosso Acordo Coletivo de Trabalho no ano passado. Neste momento, a direção dos Correios está 

focada na política de privatização da estatal, que vai tirar o emprego de milhares de pais e mães de família. 

A direção da FENTECT se reuniu com seus Sindicatos filiados, debateram e aprovaram realizar assembleias 

dos 31 Sindicatos no próximo dia 07/10. A Assembleia visa debater com a categoria a proposta que consta nos 

autos do processo do Dissídio Coletivo, a necessidade da mobilização para lutar contra a privatização e todos 

os ataques promovidos pelo governo Bolsonaro, através de seu indicado político general Floriano Peixoto. 

Além disso, a direção da FENTECT orienta que os Sindicatos rejeitem a proposta, uma vez que ela não atende 

aos anseios dos trabalhadores e trabalhadoras, e conclama toda a categoria ecetista para participar ativamente 

dos atos do próximo dia 02/10 em todo País. Devemos tomar as ruas com nossas bandeiras de luta contra às 

privatizações e o desmonte do Estado. É primordial a presença de todos e todas para unificar a luta da nossa 

categoria.  

 

CHEGA DE EVASIVAS ECT, QUEREMOS NEGOCIAÇÃO!  

A CATEGORIA SABE DO LUCRO DE 1,5 BILHÃO E NÃO VAI ACEITAR ENROLAÇÃO! 
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 FENTECT 

 NÃO À VENDA DOS CORREIOS! 

 

Saudações Sindicais,  

 

 

José Rivaldo da Silva 
Secretário Geral - FENTECT 

     

 
Geraldo Francisco Rodrigues Emerson Marcelo G. Marinho André Luiz Moreira 
Sec. De Adm.e Finanças – FENTECT Sec. de Imp. e Divulgação - FENTECT Sec. de Saúde do Trab. - FENTECT 

   

    

 

Fischer Marcelo M. Santos  Amanda Gomes Corcino  William Castro de Oliveira 
Sec. De Ass. Previdenciários - FENTECT  Secretária da Mulher - FENTECT  Secretária de Anistia- FENTECT 

 

 

      

Lucila Pereira Correia  Paulo André N. da Silva   Robson Gomes da Silva 
Secretária de Ass. Raciais- FENTECT  Sec. de Formação Sindical -FENTECT  Sec. de Assuntos Jurídicos-FENTECT 

 

 

 

 
 

 
 

Carlos Clei Tomás da Silva  Márcio Cesário Telles  Marcos Cezar Cevada 
Sec. de Política Sindical - FENTECT  Sec. de Gênero e Divers. - FENTECT  Sec. de Aposentados – FENTECT 

 

 

 

 
 

 
 

Halisson Tenório Pereira  Evandro Leonir da Silva  Rogério Ferreira Ubine 
Sec. de Ass. Socioeconômicos - FENTECT                 Sec. de Habitação - FENTECT  Sec. de Rel. Internac. – FENTECT 

 

 

 

 
 

  

Manoel de Almeida Santana   Edson Flávio da Silva  Emerson V. da Silva 
Sec. Norte e Nordeste - FENTECT  Secretário de Ass. Postais - FENTECT  Sec. Leg. e S. da Mulher – FENTECT 

 

 

 

 

Moisés Gonçalves da Silv  Heitor Fernandes Filho 

Sec. de São Paulo – FENTECT  Sec. Do Rio de Janeiro - FENTECT 

 

 


