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INFORME 004 do Comando Nacional de Mobilização e Negociação 

2018/2019 – Brasília, 29 de junho de 2018. 

Fortalecer o Comando de Negociação e Reforçar a Mobilização 
nas Bases Sindicais 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 

 

 

Companheiros e Companheiras, 

Durante esta semana, o Comando Nacional de Mobilização e Negociação da FENTECT 

participou, além das negociações agendadas previamente, de diversas atividades relacionadas à 

defesa da categoria ecetista. Na segunda-feira, contamos com reuniões com o DIEESE e 

Assessoria jurídica da FENTECT para debater o cenário nacional de negociação.  

No dia 26 de junho, a Audiência Pública na Comissão de Trabalho Administração, e Serviço 

Público da Câmara Federal debateu sobre o fechamento de agências e demissões nos Correios. A 

audiência foi presidida pelo Deputado Leonardo Monteiro, Coordenador da Frente Parlamentar 

em Defesa dos Correios, e contou com o apoio de diversos parlamentares. Os representantes da 

FENTECT e dos Sindicatos filiados se fizeram presentes no evento e denunciaram os ataques e 

repudiaram o sucateamento da empresa, que a levam rumo à privatização. 

No dia 28, o Comando de Negociação participou do “Seminário Nacional em Defesa dos Planos 

de Saúde”, organizado pela FENAE, e contou com o apoio e a participação de representantes de 

trabalhadores de diversas estatais, tais como bancários petroleiros e ecetistas. O evento foi de 

suma importância para troca de experiências entre as entidades, além de propor ações e 

estratégias conjuntas para defender os planos de autogestão, assim como fortalecimento do SUS. 

Cumprindo o calendário da campanha salarial, na segunda semana de reuniões com a 

representação da empresa, foram debatidos temas relacionados à Saúde do trabalhador, condições 

de trabalho, além das questões relacionadas às mulheres. A empresa apresentou diversas 

propostas de alterações nas cláusulas debatidas, que demonstram retrocesso com retirada de 

direitos do Acordo Coletivo de Trabalho, tais como: redução de dias para acompanhamento 

médico de dependentes, redução de quantitativo de CIPA’s, e exclusão da garantia dos 

empregados inaptos, quanto ao pagamento dos salários quando indeferido o benefício pelo INSS. 
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Destacamos que a empresa não apresentou nenhuma proposta relacionada ao plano de saúde. 

Sendo um dos temas sensíveis da negociação, haja vista as alterações recentes, que têm causado 

grande onerosidade para os empregados. Os ataques relacionados ao tema saúde do trabalhador 

causaram indignação aos representantes dos trabalhadores, visto que uma categoria 

sobrecarregada de trabalho, com alto nível de adoecimento, que carece de maior investimento e 

cuidados pelos Correios. 

Sobre o tema “Questões da Mulher”, foram abordados vários assuntos relacionados à promoção 

da saúde no trabalho, combate ao assédio sexual e moral, além da prevenção e combate a 

violência. 

Já na rodada de negociações do dia de hoje (29-6), no bloco de Condições de Trabalho, os 

Representantes da Empresa seguiram com a mesma dinâmica de exclusão total ou parcial de 

cláusulas importantes conquistadas, tais como a Entrega Matutina, Segurança na Empresa, e 

ainda exclusão de redistritamento, entre outras. 

Destacamos que a empresa não tem considerado as reivindicações apresentadas na pauta dos 

empregados, contudo, o Comando de Negociação da FENTECT entende a necessidade de se 

reafirmar as reivindicações e continuar o processo negocial a fim de esgotar todas as 

possibilidades de diálogo.  

Informamos também que a Assessoria Jurídica da FENTECT tem adotado todos os 

procedimentos necessários para garantir a vigência do atual acordo, até a assinatura de outro 

normativo, para que se mantenham vigentes os direitos dos trabalhadores. 

Diante de tal cenário, com o atual governo fragilizando as negociações coletivas, retirando os 

direitos, terceirizando e sucateando as estatais, colocando em risco a prestação de serviço e a 

própria empregabilidade destes trabalhadores, o Comando de Nacional de Mobilização e 

Negociação da FENTECT convoca todos os sindicatos a reforçarem a mesa de negociação, assim 

como a ampliar a mobilização nas bases, com setoriais, carros de som, e campanhas de 

divulgação nos meios de comunicação, denunciando os ataques da direção da empresa e do 

governo federal. 

Desta forma, orientamos pela reavaliação do calendário da FENTECT, e apresentamos a 

seguinte proposição para as assembleias dos sindicatos: 

 Dia 03/07 - aprovação do ESTADO DE GREVE; 

 Dia 18/07 - assembleias para avaliação da campanha salarial, e manutenção do 

estado de greve, no intuito de esgotar todas as vias negociais; 
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 Dias 24 a 26/7 – Novas assembleias para votação de nova data indicativa de greve, 

a ser orientada pelo Comando Nacional de Mobilização e Negociação. 

 

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  Heitor Fernandes Filho 

FENTECT                  FENTECT                FENTECT 

   

Carlos Clei T. da Silva  Emerson V. da Silva  Suzy Cristiny da Costa 
  FENTECT   FENTECT  SINTECT/AC 

   

Saul Gomes da Cruz  Mauro Aparecido Ramos  Givaldo G. da Silva 

SINCOTELBA/BA                  SINTECT/CAS    SINTECT/AL     

     

 Ueber Ribeiro Barboza  Antônio Manuel Mendes       Guilherme Miranda 

         SINTECT/GO  SINTECT/URA        SINCORT/PA 

     

Lucio Ferreira Melo  Josemar Lara  Marcio Flávio Romanha 

SINTECT/DF  SINTECT/RS  SINTECT/ES 

    

  

  

João Ricardo Guedes  Antonio Edson A. da Cruz  Eliomar M. da Silva 
SINTECT/JFA  SINTECT/RO  SINTECT/PE 
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Maria José de S. Araújo  Maizete V. Melgueiro  Francisco S. S. Soares 
SINTECT/SJO  SINTECT/AM  SINTECT/PI 

 

 

José Maria Pego   Luiz Gonzaga da Silva 
SINTECT/SC  SINTECT/CE 

 


