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Companheiros e Companheiras,

Foram mais de 50 dias indo e voltando de Brasília com frequência para negociar o Acordo Coletivo 
de nossa Categoria. Tanto eu quanto os demais representantes dos Sindicatos Filiados à FINDECT 
lutamos com todas as nossas forças para fechar a negocição o quanto antes e finalizar esse arrastado 
processo de negociação. Infelizmente, a intransigência da diretoria da ECT tornou tudo mais complicado. 
Eles seguem a orientação do Governo, que tem a privatização da nossa Empresa como uma de suas 
principais metas. O resultado disso é um jogo excuso no qual eles pretendem se valer de uma possível 
greve a seu favor. Nós estamos cientes disso, tanto a FINDECT quanto a FENTECT sabem que essa 
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estratégia poderia acontecer, por isso, de antemão, as duas Federações já notificaram o TST sobre a intenção da diretoria da ECT em 
forçar a realização de uma greve para jogar a culpa no Trabalhador. 
Reunião após reunião, os Sindicatos e o próprio TST se surpreenderam com a falta de prestatividade da direção dos Correios. A 
intransigência é tão grande que já ficou claro que o que eles querem mesmo é greve. Dia 10 de setembro nós iremos nos reunir em 
assembleia e dar a eles o que eles tanto querem: a maior paralisação ecetista dos últimos anos. O TST, assim como a FINDECT, quis 
finalizar a negociação sem necessidade de nenhuma paralisação. Nós já deixamos isso claro em nossas comunicações, tanto com a 
base quanto com o próprio Tribunal e a ECT. Esgotamos todos os nossos recursos de diálogo antes de tomar medidas radicais, contudo, 
não temos medo de enfrentamento. Se for necessário parar as atividades para sermos ouvidos, assim faremos, e esperamos ter o 
respaldo do TST perante tal fato. A questão é que estamos evitando a todo custo que o julgamento vá a dissídio, pois isso significaria a 
manutenção do Acordo atual por mais 12 meses e, após isso, será necessário negociar outro acordo.
Não queremos negociar um ACT do zero com esse grupo. Não será possível manter os direitos e benefícios se um novo Acordo for feito 
com um governo que quer acabar com o Patrimônio Nacional. Diante de tal fato, fica mais do que evidente que precisamos nos unir. 
Encare a luta do Sindicato como se fosse sua, e ela é mesmo. A redução de direitos e a privatização são ameaças reais, e todo o Ecetista 
tem que juntar forças neste momento. 

Fica aqui meu recado final: Participe das Assembleias, una forças conosco. Só assim teremos a vitória que nossa Categoria merece!

CAMPANHA SALARIAL 2019/2020: É HORA DE PARTIR PARA A LUTA!
A FINDECT fez de TUDO para negociar o Acordo Coletivo com a 

direção da ECT. Além das tradicionais reuniões de negociação, que 
ocorreram em junho e julho, a Federação esteve presente em todas 
as reuniões de mediação convocadas pelo TST. Os representantes 
da Categoria Ecetista dialogaram até onde foi possível, mas a 
ECT está IRREDUTÍVEL e não faz questão nenhuma de negociar e 
respeitar os encaminhamentos do Tribunal Superior do Trabalho.

Só nos resta uma alternativa neste momento: 
PARTIR PARA A GREVE!

A União da nossa Categoria agora é IMPRESCINDÍVEL para 
obtermos os melhores resultados possíveis nesta Campanha 
Salarial. O governo e a direção da ECT praticamente “empurraram” 
os Ecetistas para a greve, e isso foi feito mediante muito desrespeito 
ao TST, que tentou de tudo para evitar a judicialização do impasse, 
e também com muito desrespeito às entidades Sindicais, que 
fizeram de tudo para negociar sem greve. 

Fica CLARA a intenção deste governo: Enfraquecer nossa 
categoria, retirar direitos dos trabalhadores e colocar o Ecetista na 
MIRA da opinião pública. É assim que o governo pretende iniciar o 
processo de privatização da NOSSA EMPRESA. A direção aposta 
no conflito. Vai empurrar a greve da categoria para um julgamento 
no TST, sabendo que o dissídio resulta em necessidade de 
renegociação de todo o ACT em 12 meses.

A responsabilidade e a coerência estão em primeiro lugar na 
FINDECT e nos Sindicatos. Por isso, seus dirigentes participaram 
de todas as negociações com a ECT e o TST. Os ritos jurídicos foram 
executados com o respeito e a seriedade que a democracia exige. 
Agora, nos resta RESPONDER A ESSA ATITUDE DESRESPEITOSA.

Vamos nos unir e fazer a maior greve que a Categoria já 
participou. Vamos apresentar aos diretores e a esse governo de 
traidores QUEM É QUE TEM MAIS FORÇA NESSA QUEDA DE 
BRAÇO.

O TST está consciente da posição absurda da direção, sabe 
que a Categoria cooperou para negociação sem greve, mas, 
infelizmente, só nos resta cruzar os braços e esperar que alguma 
atitude coerente seja tomada pela ECT. 

DIA 10 DE SETEMBRO COMEÇA A GREVE!
Companheiros Ecetistas, não há mais espaço para o medo. 

Precisamos ir ao enfrentamento. Nossa empresa está em jogo, 
nosso trabalho está em jogo, o futuro de nossas famílias está 
em jogo. Some sua voz às nossas. Faça parte da maior greve de 
nossa categoria e ajude a reverter esse cenário intransigente que 
a ECT tenta empurrar goela abaixo.  

CHEGOU A HORA DE VER O QUE ELES PENSAM 
SOBRE A FORÇA E A UNIÃO DOS ECETISTAS.  

OS CORREIOS VÃO PARAR! 
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Na tarde da terça-feira, dia 27 de agosto, os vereadores de Valparaíso 
realizaram uma moção de apoio à luta dos Ecetistas e repúdio às 
iniciativas de privatização durante a sessão plenária municipal.

O evento contou com a participação de Companheiros Ecetistas do 
município e também de cidades vizinhas. O Diretor do SINDECTEB na 
região de Araçatuba, Silvio Prudêncio, esteve presente e presenciou um 
grande apoio dos parlamentares de Valparaíso à luta dos Trabalhadores 
dos Correios contra os planos de privatização e desmonte da ECT pública.

“A Câmara de Valparaíso nos recebeu de braços abertos. Todos os 
vereadores demonstraram seu apoio à causa dos Correios, inclusive 
apresentando seu apoio pessoal para buscar contato com Deputados e 
Senadores para fortalecer ainda mais a luta” afirmou Silvio.

Valparaíso é uma pequena cidade com pouco mais de 24 mil habitantes, 
um município que, provavelmente, será bastante prejudicado com a 
privatização da ECT.

A iniciativa privada visa o lucro e não a capilaridade dos serviços 
postais, sendo assim, cidades como Valparaíso, que são pequenas e 
estão próximas a centros maiores (neste caso, Araçatuba) tem tudo para 
perder suas agências dos Correios, deixando a população refém de um 
serviço distante, caro e que exige deslocamento.

Nada mais natural que as autoridades políticas de cidades pequenas 
vejam a privatização com olhar crítico. Apoiar um movimento que vai 
culminar na extinção do serviço postal no município beira a insanidade.
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CÂMARAS MUNICIPAIS DE VALPARAÍSO E JAÚ FAZEM 
MOÇÃO DE APOIO À LUTA DOS ECETISTAS

Mais de 100 Trabalhadores dos Correios lotados na base do 
SINDECTEB realizam manifestações contra a privatização dos Correios. 
Conscientes do perigo que a venda da ECT representa para a população 
de suas cidades e, claro, para suas próprias carreiras, os Ecetistas se 
manifestaram com fotos e cartazes contrários à privatização.

Foram registradas participações nas cidades de Araçatuba, Bastos, 
Penápolis, Valparaíso, Junqueirópolis, Queiroz, Luziânia, São João 
do Pau D’Alho, Nova Independência, Rinópolis, Lins, Promissão, 
Glicério, Coroados, Muritinga do Sul, Birigui, Tupã, Paulicéia, Monte 
Castelo, Dracena, Brejo Alegre, Panorama, Andradina, Parapuã e 
Quintana.

A mobilização representa a união de uma categoria que enfrenta uma 
das Campanhas Salariais mais árduas e complicadas da história.
Além disso, é importante realçar que a maioria das cidades participantes 
são pequenos centros urbanos, locais que ECT não deve manter unidades, 
seguindo a premissa de reduzir o número de agências e o acesso da 
população aos serviços postais. 

O SINDECTEB parabeniza aos Ecetistas pela sua união e por 
colaborarem com a nossa luta contra a privatização. Juntos somos 
mais fortes, e devemos sempre manter nossa voz ativa contra as 
situações que ferem nossos direitos e ameaçam a estabilidade da 
nossa Empresa e de nossas vidas. Veja mais fotos e um vídeo com 
todas as manifestações dos Trabalhadores no site do Sindicato.

Vereadores de Jaú também fazem moção de apelo contra 
a privatização

Carteiros e funcionários dos Correios de Jaú foram até o plenário da 
Câmara em apoio à moção de apelo pela não privatização dos Correios. 
A moção foi apresentada pelo vereador e presidente do legislativo 
jauense, José Carlos Borgo. O projeto também pede que o presidente 
Jair Bolsonaro vete a privatização dos Correios, o único órgão federal a 
estar em todos os municípios do Brasil.

ECETISTAS FAZEM MOBILIZAÇÃO E PROTESTOS CONTRA 
A PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS
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DEPARTAMENTO JURÍDICO: MAIS VITÓRIAS PARA OS ASSOCIADOS!

NAYRA SOUSA 
Coroados

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Tupã

EDISON TIOSSO JUNIOR 
Presidente Prudente

Durante o mês de Agosto, mais 9 trabalhadores receberam o direito às suas progressões de carreira, 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 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 quem ainda não recebeu, sendo assim, pedimos a todos que 
aguardem nosso contato. Confira informações sobre o PCCS no nosso site e também via Whatsapp.

MARCOS R. GUERRERO 
Presidente Prudente

PAULO ALBERTO MAZZO 
Pederneiras

IVO DA SILVA BARROS 
Rancharia

BENEDITA O. DA SILVA 
Marília

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.  
O ATENDIMENTO AOS ASSOCIADOS É FEITO PELO 
DEPTO.JURÍDICO TODAS AS TERÇAS E QUINTAS, 
SEMPRE DAS 9 DA MANHÃS ÀS 13 HORAS. 

JOSÉ CARLOS MARTINS
Ibirarema

DENILDE MARQUES
Presidente Prudente


