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SINDECTEB PARTICIPA DA 8ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DA FINDECT
Evento dá início à Campanha Salarial. Durante 2 dias, foram debatidos os mais diversos assuntos de interesse da 

categoria. Sindicatos mantém união e força na luta pelos direitos do Trabalhador
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Companheiros e Companheiras,

Como vocês podem acompanhar por meio de portais de notícias (e pelos sites da FINDECT e 
SINDECTEB), as tratativas com o atual Governo representam um grande desafio para a Classe 
Trabalhadora. Há um entendimento muito forte por parte do Governo de que não há espaço para receber 
e ouvir o Trabalhador. Um bom exemplo foi a recepção à Pauta de Reivindicações. Tradicionalmente, 
as entidades representativas dos Trabalhadores, como as Federações Sindicais, são recebidas pelo 
Presidente da ECT no momento do protocolo da Pauta. Isso não ocorreu. Nem Presidente, nem Vice-
Presidente. Apenas alguns funcionários receberam o documento, deixando parte da Diretoria da 

Junho/Julho

FINDECT e da FENTECT sem a menor cordialidade política, que sempre se fez presente em um momento tão importante para a Empresa 
e para toda a Categoria.

Junta-se a isso as mais recentes alterações na gestão da ECT. Saiu o General Juarez Cunha e entrou mais um militar. O General 
Floriano Peixoto. O motivo do desligamento do ex-Presidente denota a forma agressiva de lidar com o Trabalhador. O General Cunha foi 
rechaçado por Bolsonaro durante evento com Jornalistas em Brasília e demitido devido a uma foto no qual o ex-Presidente dos Correios 
aparece junto com funcionários da Empresa. Bolsonaro alegou “comportamento de Sindicalista” por parte do General Juarez Cunha. 

A ameaça da privatização, somada a mais um capítulo de confusa gestão dos Correios só traz malefícios para a empresa, os 
funcionários e a população brasileira. A ECT continua a não ter um plano constante de gestão, os Trabalhadores sentem-se ameaçados 
com as conversas evasivas sobre privatização e a população está à mercê das decisões políticas e estratégicas que afetam a qualidade 
dos serviços prestados pela ECT. 

É em meio a este contexto que iremos iniciar nossa Campanha Salarial. Isso significa que, mais do que nunca, é preciso união da 
Categoria. Faço um apelo aos Trabalhadores dos Correios para que estejam engajados na luta da Campanha deste ano. Faça sua parte, 
participe das Assembleias, esteja presente nas discussões sobre a Empresa e ajude a somar vozes na luta contra a Privatização. Juntos 
somos mais fortes, e somente essa união e essa força poderão fazer com que nossas reivindicações e opiniões sejam consideradas 
pelo Governo e opinião pública. O momento é desafiante, contudo, não será o primeiro (tampouco o último) desafio encarado com raça 
e muita garra pela Classe Ecetista. Vamos à luta, pelos nossos direitos, pelos nossos empregos, pela nossa Empresa! 

FINDECT REALIZA 8º CONGRESSO
Todos os anos, os Diretores e Delegados dos Sindicatos Filiados à 

FINDECT se reúnem para dar o pontapé inicial na Campanha Salarial 
2019/2020. O evento tem como principal finalidade a discussão da Pauta 
de Reivindicações e o debate sobre a atual situação dos Correios.

O Congresso serve como plataforma para debate de temas que habitam 
a realidade Ecetista e que merecem ser analisados pelos representantes 
dos trabalhadores, juntamente com especialistas.

Essa necessidade de debate aprofundado é o que dá origem às Mesas 
de Discussão, momentos em que temas específicos são trazidos à pauta 
para análise de todos os Diretores dos Sindicatos. Tradicionalmente, o 
Congresso da FINDECT conta com mesas de discussão sobre:

• O protagonismo feminino nos Correios e na luta sindical
• A representatividade do negro na ECT e nos próprios Sindicatos
• A situação dos aposentados e dos Companheiros que estão em 

processo de aposentadoria
• Análise da atuação jurídica da Federação junto às demandas da 

Categoria.
• A situação do Convênio Médico oferecido pela ECT aos Trabalhadores 

(POSTAL SAÚDE)
• A complexa situação da Previdência Privada (POSTALIS)

Além dos temas já consolidados, assuntos factuais também são 
analisados com profundidade. Neste ano, o debate envolveu:
1. A questão previdenciária
2. Os planos de privatização dos Correios
3. As mudanças trazidas pela reforma trabalhista para a realidade dos 

Ecetistas
4. Atual situação do Conselho de Administração dos Correios

Como já é de praxe, a FINDECT requisitou a presença de 
especialistas para debater temas complexos. Participaram: Victor 
Pagani, técnico do DIEESE. Victor apresentou uma análise dos índices 
de preços, remuneração e indicadores da economia brasileira. Maurício 
Lorenzo, Conselheiro Eleito pelos Trabalhadores para o Conselho de 
Administração da ECT. O Conselheiro apresentou a atual situação 
do Conselho Administrativo e quais são suas expectativas para o 
mandato, que começou no começo deste mês. Prof. Dr. Flávio Roberto 
Batista, Professor Doutor do Departamento de Direito do Trabalho e 
da Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP. O professor 
apresentou seus estudos sobre a Previdência no Brasil e os impactos da 
proposta do governo para a reforma do sistema previdenciário brasileiro.
Confira mais fotos e informações sobre o 8º Congresso da 
FINDECT em nosso site e também no Site da Federação.  
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Na segunda-feira, dia 17 de junho, foi protocolada a Pauta de 
Reivindicações Unificada, elaborada pelas duas Federações (FINDECT e 
FENTECT) para nortear as negociações do Acordo Coletivo. O protocolo 
da Pauta de Reinvindicações foi realizado na Sede dos Correios, em 
Brasília. Apesar de seguir todo o modus operandi adotado nas últimas 
campanhas salariais, dessa vez, os representantes dos Trabalhadores 
encararam o descaso da Empresa. Quebrando o protocolo, a ECT não foi 
representada nem pelo seu Presidente nem pelo Vice-Presidente.

A Pauta foi protocolada junto a funcionários internos da Empresa, o 
que demonstra a intransigência e pouco caso do Governo em relação à 
luta dos Trabalhadores. Com a pauta protocolada, temos assegurada a 
leitura das reivindicações por parte da Direção da ECT, contudo, isso não 
significa que as reivindicações da categoria serão atendidas. A principal 
luta é pela manutenção das conquistas garantidas no ACT, a reposição da 
inflação e a garantia do emprego para os mais de 100 mil Trabalhadores 
Ecetistas.

A proximidade da data-base da categoria é 1º de agosto, portanto, 
temos pouco menos de 30 dias para dialogar com a base e com a 
direção dos Correios e explicar a importância dos pontos apresentados 
na Pauta. A Pauta de Reivindicações está disponível para leitura no 
site do SINDECTEB. Essa luta é de todos nós. Participe das 
Assembleias, seja parte da nossa voz!
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FEDERAÇÕES ENTREGAM PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 
DA CAMPANHA SALARIAL UNIFICADA 2019

AUDIÊNCIA PÚBLICA EVIDENCIA LUTA PELA 
MANUTENÇÃO DA ECT COMO EMPRESA PÚBLICA

Deputados, Sindicalistas e representantes do Governo 
debateram em Audiência Pública na Câmara Federal a ameaça de 
privatização dos Correios. O evento foi realizado como resposta 
às ameaças do Governo de vender a estatal ao capital privado.  
A audiência é uma das formas dos trabalhadores lutarem 
politicamente contra a privatização, defenderem seus empregos e 
debater a importância da soberania garantida por meio do Correio 
público, estatal e de aualidade.

ORADORES DEFENDEM ECT COMO ESTATAL

A opinião de que o Brasil precisa de um Correio público foi 
quase unânime. Inclusive, foi esse o posicionamento do então 
Presidente da ECT, General Juarez Cunha. Ele frisou que apenas 
324 municípios do país dão lucro e subsidiam as atividades 
nos demais 5240, em cumprimento à missão imposta pela 
constituição. O ex-Presidente também lembrou que isso mostra 
o quanto espetacular é o papel dos Correios para a integração 
nacional, por atuar em áreas diversas como educação, defesa 
civil, infraestrutura, entre outros. Apenas o assessor especial do 
Ministério da Economia foi contrário à manutenção da ECT como 
empresa pública. 
O presidente da FINDECT, José Aparecido Gimenes Gandara, 
apresentou um estudo detalhado sobre a situação econômica 
da Empresa, ressaltando a importância dos Correios para a 
população brasileira. No ano passado a empresa lucrou R$ 161 
milhões; em 2017, R$ 667 milhões. De 2004 a 2014, os Correios 
foram superavitário. Em 2014 e 2015 houve déficit causado pelos 
investimentos nos Jogos Olímpicos, nos patrocínios e repasse à 
União (R$8 bilhões). 
Gandara  destacou também  que a geração de receita nos 
Correios depende única e exclusivamente da mão de obra dos 
Trabalhadores. Sendo uma das estatais que paga um dos salários 
mais baixos aos seus funcionários, é praticamente impossível que  
apresente prejuízos senão fruto de má gestão, maus investimentos, 
ou de retirada de dinheiro em caixa. “Se os Correios arrecadam 
R$20 bilhões ao ano, e tem 100 mil trabalhadores, então, cada um 
produz cerca R$200 mil reais. Com um salário médio de R$2.500, 
o custo por empregado não passa de R$50 mil ao ano. A pergunta 
que fica é: Onde estão os outros R$150 mil que não estão sendo 
reinvestidos?  Não há como apresentar prejuízos dessa forma. 
Esse discurso é uma grande falácia”, finaliza Gandara.

CONFIRA O VÍDEO COMPLETO COM O PRONUNCIAMENTO 
DO PRESIDENTE DA FINDECT NO NOSSO SITE E TAMBÉM NO 
CANAL DO YOUTUBE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS.

A Diretoria do SINDECTEB marcou presença nas manifestações 
ocorridas no dia 14 de Junho, em Bauru. Aproveitando a sinergia da 
luta de diversas categorias, os dirigentes do Sindicato foram às ruas e 
apresentaram à população bauruense a importância da luta contra a 
privatização da ECT. Uma carta aberta emitida pelas duas federações 
(FINDECT e FENTECT) foi entregue aos presentes, para alertar sobre a 
nocividade da venda dos Correios. Você pode ler a carta aberta em nosso 
Site. 

SINDECTEB PARTICIPA DE MANIFESTAÇÃO DOS 
TRABALHADORES EM BAURU

Em Assembleia realizada no dia 13 de Junho, a base do SINDECTEB 
declarou greve de 24h com base no fechamento de agências que está 
sendo realizada pela ECT sem consulta aos Sindicatos. A prática é ilegal 
e garante aos Trabalhadores o direito de greve. A paralisação foi optativa 
e ocorreu sem nenhum prejuízo para a base. 

ASSEMBLEIA DECRETA GREVE POR 24h
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DEPARTAMENTO JURÍDICO: MAIS VITÓRIAS PARA OS ASSOCIADOS!

CELSO ALVES NOGUEIRA
Presidente Prudente

CLÁUDIO JOSÉ OLIVEIRA 
Bauru

PEDRO SERAFIM 
Ourinhos

Durante os meses de maio e junho, mais 8 trabalhadores receberam o direito a receber suas progressões de acordo com as normas do PCCS. O 
Departamento Jurídico do SINDECTEB entrou com ação individual em 2013 e a justiça está, gradativamente, emitindo seus pareceres sobre os 
processos e liberando os valores para os processos que foram julgados procedentes. O SINDECTEB agradece aos companheiros pela confiança no 
trabalho do Departamento Jurídico. A equipe Jurídica do Sindicato aguarda as decisões da Justiça para entrar em contato com os Companheiros, sendo 
assim pedimos a todos que aguardem o contato. Confira informações sobre o PCCS no nosso site e também via Whatsapp.

MARCIA C. SANTOS VAZ 
Araçatuba

OSVALDO FERREIRA DA SILVA 
Garça

ODÍLIO CECÍLIO 
Presidente Prudente

E ANTONIO V. DA SILVA 
Álvares Machado

ROSANA MARTINS 
Pirajuí O caso da Rosana Martins (AC Pirajuí) foi diferente dos 

demais apresentados aqui. A equipe do Departamento 
Jurídico do SINDECTEB entrou com ação e conquistou 
a integração da função de Encarregado de Tesouraria 
nos vencimentos da Companheira, que teve a função  
retirada pela empresa após exercer durante mais de 10 
anos, o que garante direito à incorporação.

Atenção aos companheiros filiados: Todos têm direito à assistência jurídica do SINDECTEB. Vários companheiros que recorrem 
ao Departamento Jurídico do Sindicato estão obtendo resultados em suas lutas. Filie-se ao SINDECTEB e deixe seus processos e 
necessidades jurídicas nas mãos de uma equipe preparada. 


