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INFORME 003/2022 – DO COMANDO NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO E 

NEGOCIAÇÃO DA CAMPANHA SALARIAL 2022/2023 – 13/07/2022. 

 

A LUTA É O QUE NOS MOVE: barrar a privatização dos Correios, 

avançar e reconquistar, já! 

 

 

AOS SINDICATOS FILIADOS E 

  

A TODOS OS TRABALHADORES (AS) ECETISTAS DO BRASIL. 

 

 

Companheiros e Companheiras, 

No dia de ontem, 12.07, ocorreu mais uma rodada de reuniões da Campanha Salarial 2022/2023, 

continuação da reunião do dia 08.07, que ficou prejudicada pelo aplicativo utilizado pela empresa. Apesar 

de a empresa ter trocado de plataforma, para Microsoft Teams, a comunicação tornou-se ainda pior, tendo 

os representantes dos trabalhadores (as) muitas dificuldades de acesso ao aplicativo, ficando assim, 

impedidos de externarem suas opiniões e indignações quanto à postura da empresa nas negociações 

coletivas. Ainda assim, mais uma vez, a empresa fingiu que estava negociando com o Comando Nacional 

de Negociação, pois, em duas apresentações feitas, houve apenas negativas de atender às reivindicações 

dos trabalhadores. 

O pacote de maldades da empresa foi dividido em duas etapas. Na primeira apresentação, que tratou das 

contas da ECT, além de dizer que o lucro já obtido no primeiro semestre de 2022 dependia do aumento 

das vendas ao longo do ano, ainda ameaçou fazer mais cortes nos direitos dos trabalhadores para ajustar 

as contas. Nesse ponto, a representação dos trabalhadores foi enfática em pontuar o contraste com os 

anúncios feitos nas mídias e a choradeira na mesa de negociação, pois não há, nenhuma, preocupação do 

Conselho de Administração em aprovar aumento salarial de quase 10% para seus diretores, enquanto os 

trabalhadores responsáveis pela credibilidade e lucro dos Correios somente recebem migalhas. 

Na segunda apresentação, a ECT demonstrou que nem se deu o trabalho de analisar as reivindicações dos 

trabalhadores. Debochadamente, frisou apenas os custos, esquecendo que as cláusulas sociais fazem parte 
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do histórico de lutas da categoria. O tratamento desdenhoso da empresa foi ainda mais vergonhoso ao 

propor alterar cláusulas que foram estabelecidas na sentença normativa, suprimir direitos e onerar ainda 

mais os trabalhadores. 

Por fim, do enorme pacote de maldades apresentado, destacam-se as seguintes propostas: 

 Reajuste no Salário, de 20% do IPCA (aproximadamente 2,4%); 

 NÃO reajuste nos benefícios (VA/VR); 

 Exclusão da Cláusula 27 (Responsabilidade Civil em Acidente de Trânsito); 

 Retirada da Entrega Matutina; 

 Retirada da Homologação de Atestados Médicos; 

 Controle Político partidário (proibição de manifestação política); 

 Não emissão de CAT para Dirigentes Sindicais Liberados; 

 Devolução dos custeios das despesas com CNH para os participantes do RI que desistirem da função no 

prazo de um ano. 

 Implantação imediata do dimensionamento de carga, ou seja, mesmo feito de forma irregular, a empresa 

quer empurrar de qualquer maneira, reduzindo o número de carteiros em cada unidade; 

 Restrição do registro das denúncias de casos de racismo, assédio moral e sexual (somente a vítima deve 

fazê-lo e por escrito na área de Relacionamento Organizacional);  

 

Diante desses ataques, é hora de todos darem a devida resposta, lotando as assembleias do dia 21.07, em 

todo o País.  O descaso da direção da ECT para com os empregados da empresa é um reflexo do governo 

Bolsonaro.  

Nenhum direito a menos! 

O comando Nacional de Mobilização e Negociação orienta pela rejeição da proposta vergonhosa da ECT.  

A LUTA É O QUE NOS MOVE! 

Barrar a privatização dos Correios, avançar e reconquistar, já! 

 

Saudações Sindicais,  

 

     

José Rivaldo da Silva  Enerson Marcelo G. Marinho  Emerson Vasconcelos da Silva 

FENTECT  FENTECT  FENTECT 

  

William Castro de Oliveira  Heitor Fernandes Filho  Rogério Ferreira Ubine 

FENTECT  FENTECT  FENTECT 
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Amanda G. Corcino  Lucila Pereira Correia     Janio Jose de Azevedo 

SINTECT/DF  SINCOTELBA/BA        SINTECT/URA 

 

 

   
Ueber Barboza  Mauro Aparecido Ramos  Fabio Calixto 

SINTECT/GO  SINTECT/ CAS  SINTECT/SJO 

 

 

     
Adenilson Viana da Silva  Silvio Roberto Calaço  Geraldo de Jesus França 

         SINTECT/MG  SINTECT/PB  SINTECT/JFA 

 

  

     
Marcio Romanha  Fábio da Silva Chaves  Rodrigo de Souza Coelho 

SINTECT/ES  SINTECT/AM  SINTECT/CE  

 

    

Ernani Silveira Menezes  Josemar Lara  Ederson Paraguassu B. Santos 

         SINTECT/SMA  SINTECT/RS  SINTECT/AP 

  

 

  
Erico dos Santos  Givaldo Gomes da Silva  Antônio José de lira 

SINTECT/SC  SINTECT/AL  SINTECT/PE 

  

 

      
Luciano leite de Oliveira  Marcio Anselmo Farina  Carlos Alberto Alves 

SINTECT/RPO  SINTECT/STS  SINTECT/VP 

 

 

    

Sergio Lessa   Wilton dos Santos Lopes  Paulo André N. da Silva 

SINTECT/MT  SINTECT/MS  SINTECT/PA 

   

Francisco Silvestre Soares   Elisabete Barbosa Ortiz  José Edilson Firmino Silva   

SINTECT/PI  SINTCOM/PR  SINTECT/RN 
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Lucival Lemos da Neves  José Leonel V. Salustiano  Antônio Rodrigues de Sousa 

SINTECT/RO  SINTECT/SE  SINTECT/RR 

 

 

 

Suzy Cristiny da C. Amim 

SINTECT/AC 

 

 

 

 


