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INFORME 003 do Comando Nacional de Mobilização e Negociação 

2018/2019 – Brasília, 22 de junho de 2018. 

PRIMEIRA SEMANA DE NEGOCIAÇÕES 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 

 

 

Companheiros e Companheiras, 

 

O Comando Nacional de Mobilização e Negociação da FENTECT se reuniu no dia 19 de junho 

(terça-feira) com os Representantes da Empresa, para iniciar as discussões sobre a Campanha Salarial 

2018/2019 e para a definição do calendário de reuniões que seguirá até o dia 16 de julho de 2018, 

com os seguintes temas: Questões Sociais, Disposições Gerais, Saúde do Trabalhador, Condições de 

Trabalho, Relações Sindicais, Benefícios e Cláusulas Econômicas. 

  

No dia 20 de junho (quarta-feira), demos início às discussões sobre as Questões Sociais, onde o 

Comando Nacional pediu mais equidade e respeito à diversidade nos Correios, e que sejam 

implementadas ações de prevenção, transparência nos processos de apuração das denúncias de 

assédio moral e sexual, e também, mais participação das entidades sindicais em comissões que tratem 

de assuntos relacionados às Cláusulas Sociais. 

  

Já na quinta-feira (21 de junho), as discussões foram relacionadas às Disposições Gerais, onde foram 

abordados assuntos importantes como: Concurso Público, Direito a Ampla Defesa, Multas de 

Trânsito, PLR, Responsabilidade Civil em Acidentes de Trânsito, Indenização por Morte ou Invalidez 

Permanente, entre outros. 

  

Em síntese, entendemos que as propostas apresentadas pela empresa até o momento, em sua maioria, 

foram de alterações de redação, que na verdade restringem o que está estabelecido no atual ACT, não 

trazendo avanços para a categoria e evidenciando que as reivindicações da pauta histórica dos 

trabalhadores (reafirmada no 13° CONTECT pelos representantes eleitos nos Estados) sequer estão 

sendo consideradas na avaliação da empresa. 

  

Esta é a primeira negociação dos Correios após a Reforma Trabalhista, e muitos são os ataques aos 

trabalhadores que veem tendo seus direitos ameaçados e hoje convivem com péssimas condições de 
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trabalho, além da população, que consequentemente sofre com os impactos do sucateamento da 

empresa. 

  

A empresa já apresentou seus planos de ataque aos trabalhadores, com a instituição de mensalidade e 

outras mudanças no plano de saúde; suspensão das férias; fechamento de agências; extinção do cargo 

de OTT; planos de demissão; implantação de DDA; banco de horas; entre outros. O projeto 

desenhado pelo governo federal e pela direção da empresa visa levar os serviços postais para 

empresas terceirizadas, desmontando de vez uma empresa com mais de 350 anos de existência. 

Somente uma ação enérgica dos trabalhadores, com o apoio da população, poderá mudar os rumos 

deste governo que caminha para o abismo, produzindo milhões de desempregados e extrema pobreza. 

  

Ainda há muito a discutir na campanha salarial, e entendemos que somente com a participação efetiva 

dos trabalhadores neste processo negocial, através do envolvimento nas assembleias e ações 

sindicais, é que poderemos avançar e garantir nossos direitos e empregos. 

  

Na próxima semana as negociações continuam tratando sobre os temas: saúde do trabalhador, 

questões da mulher e condições de trabalho. Lembrando que outras atividades serão desenvolvidas 

pelo Comando de Negociação: na segunda-feira (25), as 10h, reunião com a Assessoria Jurídica da 

FENTECT e as 15h com o representante do DIEESE; na terça-feira (26), as 9h30, no Plenário 12 da 

Câmara, Audiência Pública na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da 

Câmara de Deputados; e quinta-feira (28), as 9h, Seminário Nacional para tratar sobre “Defesa dos 

planos de saúde das estatais federais”. 

  

O Comando Nacional de Negociação reforça a necessidade de participação dos trabalhadores nas 

assembleias do dia 03 de julho. Compartilhem as informações dos canais de comunicação da 

FENTECT e dos Sindicatos com os demais trabalhadores, e se preparem para a luta em defesa de 

seus empregos, da sua família, e do patrimônio nacional. 

  

Por nenhuma retirada de direitos! 

Contra a privatização dos Correios: Uni-vos! 

Não a demissão! 

Pela ECT pública e de qualidade! 

 

Saudações Sindicais, 

 

    

José Rivaldo da Silva  Emerson V. da Silva  Heitor Fernandes Filho 

FENTECT                  FENTECT                FENTECT 
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Carlos Clei T. da Silva  Marcos Inocêncio  Mauro Aparecido Ramos 
  FENTECT   SINTCOM/PR  SINTECT/CAS 

   

Saul Gomes da Cruz  Suzy Cristiny da Costa       Ernani S. de Menezes 

SINCOTELBA/BA                  SINTECT/AC        SINTECT/SMA 

     

 Ueber Ribeiro Barboza  Antônio Manuel Mendes       Guilherme Miranda 

         SINTECT/GO  SINTECT/URA        SINCORT/PA 

     

Lucio Ferreira Melo  Josemar Lara       Decirio Belém 

SINTECT/DF  SINTECT/RS        SINTECT/AP 

    

Marcio Flávio Romanha  Antonio Edson Atunes 
SINTECT/ES  SINTECT/RO 

 


