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Sindicatos deixam Brasília unidos
por Correios e pela categoria

Lideranças veem reunião como produtiva na defesa dos trabalhadores

O
presidente do Sintect-AL, 
Altannes Holanda, participou no 
dia 17 de junho (sexta-feira), jun-

tamente com lideranças sindicais de to-
do o Brasil, de reunião com o presidente 
da ECT, Guilherme Campos, para tratar 
do processo de reestruturação e priva-
tização dos Correios.

Após ouvir atentamente os repre-
sentantes dos sindicatos filiados à 
Fentect e à Findect, Guilherme Campos 
determinou a suspensão do processo de 
reestruturação da empresa pelo período 
de 20 dias, podendo ser prorrogado por 
mais tempo, para que possa se inteirar e 
se posicionar sobre o tema.

Além do processo de reestrutura-
ção, as lideranças sindicais questiona-
ram as intenções de privatização dos 
Correios pelo governo federal. Em res-
posta, o presidente da ECT assegurou 
que até aquele momento não havia 
chegado qualquer ordem do Palácio do 
Planalto para que ele trabalhasse pela 
privatização dos Correios ou para que 
houvesse uma abertura de capital a fim 
de entregar esse patrimônio do povo 
brasileiro a iniciativa privada.

Segundo Altannes Holanda, “a 
união nacional de todos os sindicatos já 
começou a surtir efeito com a decisão do 
presidente da ECT de suspender o 
processo de reestruturação. A meta 
agora é intensificar esse processo de 
união entre os sindicatos para que a ECT 
reveja seus conceitos privatistas e passe 
a respeitar os trabalhadores”. Finalizou 
Altannes. 

Sindicatos de todo o Brasil 
estão unidos para defender os 

interesses da categoria

Após o encontro com o presidente 
da ECT, as lideranças sindicais de todo o 
país se reuniram no dia 18 de junho, em 
Brasília, para a construção da pauta 
única em defesa dos direitos da cate-
goria e por um correio público e de quali-

dade. A reunião teve caráter supra-
partidário e se colocou autônoma em 
relação as duas federações que regem o 
movimento sindical ecetista em todo o 
Brasil.

Ao final, o encontro foi considera-
do positivo já que os representantes dos 
sindicatos deixaram Brasília com o com-
promisso de construir a unidade nacio-
nal da categoria para barrar qualquer 

supressão de direitos trabalhistas ou 
tentativa de privatização dos Correios. 
Como primeiro encaminhamento deste 
dia histórico para os ecetistas, ficou de-
finida a elaboração de um calendário 
único de lutas de todos os sindicatos 
sem a intervenção direta da Fentect ou 
da Findect sobre o que foi decidido pelos 
representantes dos sindicatos em prol 
de toda a categoria.

Eleição para o Conselho de
Administração da ECT 

Em razão da proximidade das eleições 
em segundo turno para o Conselho de Admi-
nistração da ECT, o Sintect-AL vem procurando 
contribuir no processo eleitoral pensando sem-
pre no melhor para a categoria. 

Neste momento, o representante dos 
trabalhadores na atual gestão tem decepciona-
do a todos quando em uma de suas últimas 
traições votou favoravelmente para que a alta 
cúpula dos Correios voltasse a receber seus 
altíssimos salários logo após a mesma ter deci-
dido pela redução salarial. 

Em um mandato com decisões preju-
diciais aos trabalhadores, o atual representante 

da categoria está 
tentando se reele-
ger para continuar 
se ajoelhando peran-
te os interesses da ECT e 
traindo os ecetistas quando vota contra os 
trabalhadores. 

Portanto, para barrar esse projeto 
nefasto, o Sintect-AL declara seu apoio e pede 
voto para a Chapa 12 representada pelos 
companheiros Emerson Marinho e Suzy 
Cristiny, leais e comprometidos trabalhadores 
incumbidos em defender a causa ecetista para 
o bem de toda a categoria.
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