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MOÇÕES DE REPÚDIO APROVADAS NA 34ª PLENÁRIA NACIONA L DA FENTECT  
 

 
Companheir@s, segue abaixo as moções de repúdio aprovadas pelo plenário da 34ª 

Plenária Nacional de trabalhadores dos Correios, realizada nos dias 27, 28 e 29 de abril de 2010, 
no TORRE PALACE HOTEL, em Brasília/DF. 

 
MOÇÃO DE REPÚDIO  

 
Os trabalhadores e trabalhadoras da ECT, presentes na 34ª Plenária Nacional da 
FENTECT, repudiam a Diretoria Regional de São Paulo (SPM) por demitir, por justa 
causa, a companheira de luta, ex-Delegada Sindical, que sempre esteve no Movimento 
Sindical, Patrícia Correa Vilela, lotada no CD Leste, que abriu processo por assédio moral 
contra o supervisor e a ECT reverteu o processo alegando que a companheira não tinha 
bom comportamento, sendo que a mesma teve avaliação de 100% em todos os GCR’s, e por 
suspender por sete dias o companheiro de luta José Cláudio Fabiano (cinqüentão), lotado 
no CEE Santo Amaro, pelo fato do mesmo não concordar com atitudes arbitrárias do 
gerente da unidade. 

 
MOÇÃO DE REPÚDIO  

 
Os trabalhadores e trabalhadoras da ECT, presentes na 34ª Plenária Nacional da 
FENTECT, repudiam a demissão arbitrária do companheiro Osvaldo Vieira de lima, 
matrícula 8.563.730-0, Carteiro, lotado no CDD CIC – Curitiba/PR, uma vez que tal 
demissão, por justa causa, ocorreu por perseguição política, pois o mesmo foi Dirigente 
Sindical e sempre esteve na defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores. 

 
MOÇÃO DE REPÚDIO  

 
Os trabalhadores e trabalhadoras da ECT, presentes na 34ª Plenária Nacional da 
FENTECT repudiam qualquer forma de discriminação, principalmente na questão da 
opção sexual de qualquer trabalhador(a), e pedem que conste na ata da 34ª Plenária o ato 
de homofobia praticado pela corrente Ecetistas em Luta que demonstrou não saber viver 
em numa sociedade democrática. 

Somos contra homofobia... 

Homofobia é Crime... 
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