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INFORME 012 do Comando Nacional de Mobilização e Negociação 

2018/2019 – Brasília, 08 de agosto de 2018. 

 

A TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DOS CORREIOS 

 

 

Companheiros e Companheiras, 

No dia de ontem (07/08) os trabalhadores e trabalhadoras, reunidos em 36 (trinta e seis) 

Assembleias nacionais, deram uma aula para ECT/Governo Federal de unidade, organização e 

combatividade no tocante a aprofundar, de forma mais coesa, a proposta advinda do TST e toda a 

situação em torno do nosso Acordo Coletivo de Trabalho, Plano de Saúde e a defesa dos nossos 

direitos/conquistas históricas. 

De forma unanime, todos os Sindicatos, e suas respectivas bases, concordaram com a orientação 

do CNMN, vinda de forma unitária pela FENTECT e FINDECT em seu informe 001 – Unificado 

- da Campanha Salarial 2018/2019. 

Embora entendamos que na proposta apresentada pelo TST existem avanços, a situação do nosso 

Plano de Saúde continua impactando diretamente no orçamento pessoal e familiar de todos os 

Ecetistas, onde mais de 16 mil tiveram que abandonar o Plano de Saúde por ter afetado 

duramente sua renda familiar em questões como aluguel, escola, alimentação, transporte, gás de 

cozinha, entre outros. 

Diante dessa situação, seremos recebidos pelo Ministro Vice-Presidente do TST, Renato de 

Lacerda Paiva, no dia de amanhã (09/08), às 14h00min. Salientamos que ainda não submetemos a 

proposta do TST no tocante à aceitação ou rejeição da mesma, porém, a ECT e o Governo 

Federal já manifestaram, em vários meios de comunicação, que aceitam a proposta apresentada 

pelo TST, mas para nós, membros do Comando de Negociação, ainda existem arestas a serem 

aparadas, principalmente no que tange às cobranças abusivas no Plano de Saúde e um melhor 

esclarecimento da proposta apresentada. 

Lembramos que todos os Sindicatos devem seguir, novamente, todos os tramites legais para 

realização das Assembleias no dia 14/08, conforme exige a Lei de Greve. 

Em breve enviaremos novo informe atualizando o panorama aqui de Brasília e passando as 

orientações para as assembleias que serão realizadas no próximo dia 14/08 (terça-feira).     

Contra a privatização da ECT! 
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Privatização é demissão! 

Em defesa de uma empresa pública e de qualidade! 

Chega de sucateamento! 

Por nenhum direito a menos! 

Contra a privatização dos Correios, uni-vos! 

Pela ECT pública e de qualidade! Não à demissão! 

 

Saudações Sindicais,  

 

     

José Rivaldo da Silva  Emerson Vasconcelos da Silva  Saul Gomes da Cruz 

FENTECT  FENTECT  SINCOTELBA/BA 

     

Edvaldo Ruso  Halisson Tenório Ferreira  Josemar Lara 

SINTECT/AM  SINTECT/PE  SINTECT/RS 

  

    

Mauro Aparecido Ramos  Lucio Ferreira Melo  José Maria Pego 

                SINTECT/CAS  SINTECT/DF  SINTECT/SC 

  

 

      

 André Luiz Moreira  José Eustáquio G de Faria       Guilherme Miranda 

         SINTECT/AL  SINTECT/MG        SINCORT/PA 

 

 

  

Anderson Aires Carlini 

SINTECT/MT 

 


