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INFORME DA 1ª REUNIÃO DA CAMPANHA SALARIAL 2021/2022 – 01/07/2021. 

PELA RECONQUISTA DOS DIREITOS, EM DEFESA DOS EMPREGOS! 

 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS. 

  

A TODOS OS TRABALHADORES (AS) ECETISTAS DO BRASIL. 

 

 

Companheiros e Companheiras, 

Nesta quinta-feira, 01/07, a representação dos trabalhadores se reuniu com a representação patronal, na 

primeira reunião oficial para debater a campanha salarial deste ano. A direção da ECT já tenta impor uma 

quantidade reduzida de reuniões, se nega a transmitir as negociações para os trabalhadores e não responde 

questões essenciais para nós, trabalhadores, como a jornada de 40 horas, a quantidade de contaminados 

por COVID - 19 e porque se recusou a fazer uma mediação no Tribunal Superior do Trabalho – TST para 

tratar o caso de forma nacional ou porque são a favor da privatização. 

A representação dos trabalhadores deixou claro que não vai aceitar as imposições da direção da ECT e 

informou que não concorda com a quantidade de reuniões, uma vez que entendemos ser pouco tempo 

para debater a nossa Pauta Nacional de Reivindicações. A primeira reunião já mostra a indisposição da 

direção da ECT em negociar com os trabalhadores e com certeza vai querer impor a retirada de mais 

direitos da categoria, para abrir ainda mais o caminho para a privatização da empresa. A direção da ECT 

foi questionada se são a favor da privatização, mas não responderam à pergunta. Como diz o ditado: 

“quem cala consente”. A representação dos trabalhadores também solicitou que a ECT apresente uma 

solução para a questão do trabalho ao sábado e uma justificativa para a empresa estar tratando de forma 

discriminatória uma parcela da categoria em relação a esse tema.  

Estamos diante de um dos maiores ataques contra a categoria ecetista, que é o PL591/2021. Precisamos 

responder com todo o vigor possível. Está claro que a direção da ECT não quer negociar com os 

trabalhadores e vai enrolar para tentar ganhar tempo para impor a privatização e demissão de milhares de 

trabalhadores. 

A FENTECT conclama todos os trabalhadores e trabalhadoras a ampliarem a mobilização, colocar 

literalmente o bloco na rua neste próximo dia 03/07, participando ativamente das manifestações pelo Fora 

Bolsonaro e contra a política de desmonte da nossa Empresa. 

Não à privatização dos Correios! 

Fora Bolsonaro e todo seu governo! 
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Saudações Sindicais,  

 

     

José Rivaldo da Silva  Enerson Marcelo G. Marinho  Emerson Vasconcelos da Silva 

FENTECT  FENTECT  FENTECT 

      

Robson Gomes da Silva  Geraldo Francisco Rodrigues  Rogério Ferreira Ubine 

FENTECT  FENTECT  FENTECT 

 

        
Suzy Cristiny da C. Amim  Saul Gomes da Cruz     Amanda G. Corcino  

SINTECT/AC  SINCOTELBA/BA        SINTECT/DF 

 

 

   
Ueber Barboza  Mauro Aparecido Ramos  Maria José da Silva Araújo 

SINTECT/GO  SINTECT/ CAS  SINTECT/SJO 

 

 

     

Luiz Alfredo R. Cruz  Silvio Roberto Calaço  João Ricardo Guedes 

         SINTECT/MG  SINTECT/PB  SINTECT/JFA 

 

  

     
Antônio Jose A. Braga  Maxwuell Monteiro  Claudio Cruz 

         SINTECT/ES  SINTECT/AM  SINTECT/CE  

 

 

    

Ernani Silveira Menezes  Josemar Lara  Ederson Paraguassu B. Santos 

         SINTECT/SMA  SINTECT/RS  SINTECT/AP 

 

 

   
Luciano Alves  James Magalhães  Hallison Tenório  Ferreira 

SINTECT/SC  SINTECT/AL  SINTECT/PE 
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Carla Ap. Borges Almeida  Marcio Anselmo Farina  Rodrigo C. de C. Machado 

SINTECT/RPO  SINTECT/STS  SINTECT/VP 

 

 

   

Sergio Lessa   Wilton dos Santos Lopes  Paulo André N. da Silva 

SINTECT/MT  SINTECT/MS  SINTECT/PA 

   

Evandro Pinheiro Cardoso   Adailton Francisco Cardoso  José Edilson Firmino Silva   

SINTECT/PI  SINTECT/PR  SINTECT/RN 

    

Lucival Lemos da Neves   Jean Marcel Reimon  Antônio Rodrigues de Sousa 

SINTECT/RO  SINTECT/SE  SINTECT/RR 

 

 

 

 
Gil Santos Silva 
SINTECT/URA 

 

 

 


