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INFORME 001 do Comando Nacional de Mobilização e Negociação 2019 

Brasília, 25 de junho de 2019. 

 
 
AOS SINDICATOS FILIADOS 

A TODOS OS TRABALHADORES (AS) DOS CORREIOS DO BRASIL 

 

 

Companheiros e Companheiras, 

 

O Comando Nacional de Mobilização e Negociação da FENTECT, reunido em Brasília – DF, informa a 

categoria, em âmbito nacional, que conforme Calendário aprovado pelo 35º CONREP - Conselho de 

Representantes da FENTECT - estava previsto para esta terça-feira, 25.06, o início das reuniões de 

negociação da Campanha Salarial 2019/2020 dos trabalhadores dos Correios. No entanto, apesar da 

representação da ECT receber o Comando Nacional de Mobilização e Negociação da FENTECT, não 

iniciou de fato as negociações, e nem apresentou nenhuma proposta oficial de início das mesmas. Uma 

tentativa de “enrolação” da categoria, haja vista que teremos pouco mais de um mês para fechamento das 

negociações do Acordo Coletivo de Trabalho deste ano. Ou seja, a falta de compromisso em responder a 

representação dos trabalhadores já mostra o quão duras serão estas negociações, que, além da questão 

econômica e social, também terá em seu bojo a luta contra a privatização da estatal. 

Diante desta situação, este Comando continuará em Brasília pronto para dar início às negociações da 

Campanha Salarial e conclama todos os trabalhadores e trabalhadoras do País a se organizarem para a luta 

em defesa dos nossos direitos e contra a política do Governo Federal de privatização e entrega do 

patrimônio público do povo brasileiro.   

No dia de amanhã, 26.06, vamos protocolar uma carta da FENTECT reiterando a solicitação, o início 

imediato das negociações, para que possamos defender as reivindicações da categoria. 

 

Pelo imediato início das negociações! 

Não à privatização dos Correios! 

 

Saudações Sindicais,  

 

       

Emerson Marcelo G. Marinho  Robson Gomes da Silva  Heitor Fernandes Filho 

FENTECT  FENTECT  FENTECT 
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André Luiz Moreira  Luiz Alfredo R. Cruz  Elizandra S. Coronel Cassimiro 

SINTECT/CAS  SINTECT/MG  SINTECT/SMA 

  

 

 

        

Ernani S. de Menezes  Josemar Lara  José Rodrigues Dos S. Neto 

SINTECT/SMA  SINTECT/RS  SINTECT/PI 

 

 

  

Mauro Aparecido Ramos 

SINTECT/CAS 

 


