
 
                   Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas  
                              de Correios, Telégrafos e Similares  

 

 
1 

End. :  SDS Edi f .  Venâncio “V”  Bloco “R”  lo ja  n . º  60  -  Brasí l ia /DF -  CEP:  70393-900  

e-mai l : fen tect@fentect .o rg.br  -  te l efax: . (061 )  3323 -8810  CNPJ 03.659.034/0001–80- Site: www.fentect.org.br 

 

 

INFORME 010 do Comando Nacional de Mobilização e Negociação 

2018/2019 – Brasília, 01 de agosto de 2018. 

 

A TODOS OS TRABALHADORES (AS) DOS CORREIOS 

 

 

Companheiros e Companheiras, 

 

No dia de ontem, 31 de agosto de 2018, o CNMN (Comando Nacional de Mobilização e 

Negociação), atendendo o convite da ECT, esteve presente no mini-auditório da Universidade dos 

Correios, onde a ECT apresentou uma proposta que continua retirando direitos históricos dos 

trabalhadores. O Comando, de pronto, refutou essa proposta indecente apresentada pela ECT.  

A ECT também tentou uma manobra para tentar desmobilizar os trabalhadores, pedindo a 

prorrogação das negociações, sem nenhuma perspectiva de melhorar a proposta e com o intuito 

de ganhar tempo e prolongar o sofrimento e ansiedade dos trabalhadores em resolver o ACT. 

O Comando reafirmou, de imediato, que a data limite para negociação com a ECT é o dia 07/08 

(sete de agosto) e que a empresa tem tempo suficiente para construir uma proposta que atenda os 

trabalhadores Ecetistas, embora queira neste momento atacar os direitos dos trabalhadores, 

visando à privatização. Privatização é demissão! 

O Comando entende que essa postura da ECT, nada mais é do que a continuidade da 

política do desgoverno Temer, que vem intensificando ataques às estatais, sucateando e 

retirando direitos dos trabalhadores, para privatizar e entregar o patrimônio nacional na 

mão do capital privado, vendendo todas as riquezas do país ao capital internacional. Nós 

não aceitaremos esses ataques desse governo entreguista do Temer, e estaremos 

intransigentes na defesa de nossos direitos e da nossa empresa. 

Nesse entendimento, chamamos todos os sindicatos dos trabalhadores ecetistas, de todo o País, a 

intensificarem a mobilização e se prepararem para a maior greve em defesa dos nossos empregos 

e conquistas históricas. O Comando orienta a todos os sindicatos da categoria a realizarem suas 

assembleias no dia 07/08 (sete de agosto). 

Neste intervalo, esperamos que a ECT apresente uma proposta decente, caso contrário, vamos 

organizar a maior greve em defesa de nossos direitos conquistados com muita luta, dos e nossos 

empregos. 
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Enfatizamos que o CNMN continua de plantão, em Brasília, aguardando que a ECT nos apresente 

uma proposta que realmente contemple toda a categoria ecetista. 

 

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 Marinho  Carlos Clei T. da Silva 

FENTECT                  FENTECT                FENTECT 

      

Emerson Vasconcelos da Silva  Geraldo Francisco Rodrigues  Armando Reginaldo Félix 

FENTECT  FENTECT  SINTECT/PI 

      

Mauro Aparecido Ramos  Lucio Ferreira Melo  José Maria Pego 

                SINTECT/CAS  SINTECT/DF  SINTECT/SC 

  

 

     

Luis B. Bispo  Ederson de Paulo  Saul Gomes da Cruz 
SINTECT/SE  SINTCOM/PR  SINCOTELBA/BA 

      

 Ueber Ribeiro Barboza  José Eustáquio G de Faria       Guilherme Miranda 

         SINTECT/GO  SINTECT/MG        SINCORT/PA 
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Anderson Aires Carlini  Josemar Lara  André Luiz Moreira 

SINTECT/MT  SINTECT/RS  SINTECT/AL 

 

 

   

     Edvaldo Ruso  Marcos Cezar Cevada 

SINTECT/AM  SINTECT/SJO 

 

 

 


