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INFORME 004 da Campanha Salarial 2016 – Brasília, 19 de agosto de 2016. 

 
 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS 
 

 

 

Companheiros e Companheiras, 

 

O primeiro dia de reunião (17/08), entre o Comando Nacional de Negociação e 

Mobilização (CNNM) da FENTECT e a Representação da ECT, foi marcado pelo desrespeito por 

parte do presidente da Empresa, o Sr. Guilherme Campos, que de forma irônica e sarcástica 

tentou novamente jogar o suposto déficit da ECT e o Absenteísmo crescente nos ombros dos 

trabalhadores, o que indignou a todos os membros do CNNM! O Comando deixou evidente para 

a representação da ECT que a culpa da atual situação da atual empresa é do seu alto escalão e da 

má gestão, que têm tomado posições que estão acabando com os 352 anos de história dos 

Correios no Brasil, afinal, a criação da Postal Saúde, que tem causado um prejuízo anual de 1,6 

bilhão de reais, os altos valores destinados aos patrocínios e os gastos excessivos com criação e 

nomeação de funções com altos salários, além do fato de o último concurso público ter sido 

realizado em 2011, têm não só dilapidado os cofres da ECT como adoecido os trabalhadores, 

fazendo com que muitos se afastem e/ou trabalhem mesmo doentes, sucateando os serviços de 

correios e sobrecarregando os trabalhadores que têm trabalhado por vários outros pela falta de 

reposição de pessoal. Tudo isso é apenas uma pequena amostra do que o alto escalão da ECT tem 

feito com a Empresa e seus trabalhadores. 

Diante da posição irônica e sarcástica do presidente Guilherme Campos, após a sua 

saída da mesa, foi possível, mesmo diante de um clima de indignação para o CNNM, mas em 

respeito aos 118 mil trabalhadores que representamos, construir o calendário de negociação, 

conforme segue abaixo: 

No segundo dia de negociação, ontem (18/08), foi dado inicio às discussões das 

cláusulas relacionadas às questões sociais, tendo um amplo debate sobre todas as questões, com 

exceção àquelas relacionadas às demandas das mulheres, as quais serão discutidas na próxima 

terça (23/08) e dado continuidade ao calendário com a discussão do tema das disposições gerais.   

Durante a fala do Guilherme Campos, sobre a privatização, o mesmo externou que o 

presidente interino deu sua palavra descartando qualquer possibilidade de privatização dos 

Correios. O CNNM orienta os trabalhadores e trabalhadoras a não confiarem na “palavra” do 
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presidente interino, Michel Temer (PMDB), e afirma que os Correios nunca esteve tão ameaçado 

de ser privatizado como nesse momento, uma vez que estamos falando de uma Empresa que tem 

uma receita anual de R$ 18 bilhões, o que chama atenção de grandes conglomerados 

empresariais. A única forma de defender um patrimônio que é da população brasileira é nos 

manter mobilizados e em sintonia com outras categorias como Petroleiros, Bancários e demais na 

defesa intransigente das Empresas Públicas e dos nossos postos de trabalho.  

Não aceitaremos nenhum direito a menos! Nenhuma demissão! E nem a privatização 

dos Correios! 

Se preciso for ir à greve para defendermos os nossos direitos, os nossos postos de 

trabalho e contra a privatização da ECT, nos preparemos, pois NÓS IREMOS! 

O CNNM orienta a categoria a participar das assembleias, atos, manifestações e todo e 

qualquer tipo de mobilização por parte dos Sindicatos. 

 

Saudações Ecetistas, 

 

 

   

Rogério Ferreira Ubine  Heitor Fernandes Filho  Emerson Vasconcelos da Silva 

FENTECT  FENTECT  FENTECT 

 

 

 

    

Carlos Clei T. da Silva  Moises Gonçalves da Silva  José Clóvis de Oliveira  

     

 

 

 

    

Ueber Ribeiro Barboza  Antonio Avelino da S. Rocha  Felipe O. Silva 

SINTECT/GO  SINTECT/CE  SINTECT/MT 

 

 

 

    

Jubmar Oliveira de Araújo  Marcos Cezar Cevada  Mauro Aparecido Ramos 
SINTECT/MA  SINTECT/SJO  SINTECT/CAS 
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Edvaldo P. dos Santos Filho  Rodrigo Dias da S. Conrado  Luciano Almeida de Assis 

SINCOTELBA  SINTECT/STS  SINTECT/RS 

 

 

 

 

  

 

 

  

Angeferson Fernandes da Silva  João Hugo P. Fernandes  Halisson Tenório Ferreira 

SINTECT/RN  SINTECT/SMA  SINTECT/PE 

 

 

 

    

Edvaldo da Silva Russo  Wilton dos Santos Lopes   

SINTECT/AM  SINTECT/MS   


