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INFORME 011 do Comando Nacional de Mobilização e Negociação 

2018/2019 – Brasília, 07 de agosto de 2018. 

 

A TODOS OS TRABALHADORES (AS) DOS CORREIOS 

 

 

Companheiros e Companheiras, 

Os boatos que estão circulando nas redes sociais de que a ECT apresentou nova proposta na reunião 

que aconteceu no dia ontem (06/08) entre o Ministro Gilberto Kassab, o presidente da ECT e 

representantes dos trabalhadores é falsa. 

Os chefes, provavelmente, orientados pela direção da empresa estão usando esta mentira para tentar 

confundir a categoria. A ECT e o governo se utilizam desta mentira para tentar aprofundar os ataques 

e avançar no projeto de privatização dos Correios. 

Considerando que até as 12h de hoje (07/08) a ECT não apresentou nenhuma nova proposta oficial, o 

Comando de Negociação orienta a todos os sindicatos a manterem a mobilização, lotar as assembleias 

e deflagrar a maior greve de todos os tempos em defesa dos nossos empregos e direitos históricos 

conquistados através de muitas lutas.  

 

Contra a privatização da ECT! 

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,  

     

Emerson Vasconcelos da Silva  Saul Gomes da Cruz  Anderson Aires Carlini 
FENTECT  SINCOTELBA/BA  SINTECT/MT 
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Edvaldo Ruso  Halisson Tenório Ferreira  Armando Reginaldo Félix 

SINTECT/AM  SINTECT/PE  SINTECT/PI 

   

    

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 

 

 

  

Josemar Lara 

SINTECT/RS 

 


