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INFORME 003/2019 do Comitê Nacional em Defesa dos Correios, 

Público, de Qualidade e a Serviço do Povo Brasileiro. 

Brasília, 08 de novembro de 2019. 

 
 

AOS SINDICATOS FILIADOS  

A TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DOS CORREIOS 

 

 

Companheiras e Companheiros, 

 

Desde o dia 14/10 está instalado, em Brasília, o Comitê Nacional em Defesa dos Correios, Público, de 

Qualidade e a Serviço do Povo Brasileiro, contando naquele momento com as representações dos 

Sindicatos de Correios de: AL, AM, SE, BA, PR, URA, CAS, RO, GO, RPO, ES, PA e DF, além dos 

membros da direção da FENTECT.  

Como primeira atividade, todos os presentes participaram, no dia 16/10, da votação do projeto de lei nº 

7.638/2017, apenso ao PL no 6.385, de 2016, na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço 

Público (CTASP). O PL Dispõe sobre a prestação de serviços postais aos órgãos públicos federais da 

Administração Pública Direta e Indireta e dá outras providências. A votação favorável à fidelização dos 

Correios como empresa prioritária a prestação de serviços aos órgãos públicos foi de fundamental 

importância para a defesa da ECT como Empresa pública e derrota à base de apoio do Governo Bolsonaro 

que tenta de todas as formas entregar nossa empresa ao capital privado. 

Em seguida, cumprindo a agenda do Comitê, no dia 17/10 foi realizado o Ato Público em Defesa dos 

Correios, em frente à administração central da empresa em Brasília, tendo uma repercussão positiva 

dentro dos setores da empresa, denunciando à categoria e à sociedade em geral a política de 

desmantelamento dos Correios para viabilizar sua privatização. Já no dia 24/10, nos organizamos para 

participar da Assembleia da Postal Saúde, que pretendia promover mudanças no estatuto da instituição. 

Participamos também, no dia 30/10, do Ato em Defesa do Patrimônio Público, pela implementação de 

políticas de geração de emprego e renda, organizado pela CUT e pelos sindicatos de todas as categorias. 

No dia 31/10, a convite, participamos de audiência pública na Assembleia Legislativa de Goiás, que 

lançou a Frente Parlamentar Mista do Serviço Público, debatendo estratégias diante do pacote de ataques 

aos serviços públicos anunciado pelo Governo Federal. 

Pedimos aos sindicatos que Intensifiquem a Coleta de assinaturas do abaixo assinado (feiras, rodoviárias, 

comércio, shoppings, nos interiores dos Estados, nos metrôs e etc.) e que promovam visitas às Câmaras 

Municipais e as Assembleias Legislativas dos Estados com o objetivo de organizar audiências públicas e 

produção de moções em apoio aos Correios como empresa pública. 
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Assim, este Comitê, seguindo o que foi deliberado, encaminha aos sindicatos filiados e às demais 

instituições participantes da “Frente Ampla em Defesa dos Correios” o cronograma de atividades abaixo, 

que serão desenvolvidas pela mesma durante o próximo período. 

Ressaltamos que os resultados esperados só serão alcançados se todos participarem de fato, de forma 

orgânica e propositiva dos atos programados. Desta forma, iremos adotar a sistemática de rodízio, ou seja, 

a cada 15 dias os sindicatos enviam seus representantes. Assim, necessitamos que os sindicatos enviem 

seus representantes no prazo estipulado para criarmos os grupos de trabalho que irão atuar nas diferentes 

frentes de ação. 

 

Cronograma de atuação do Comitê em Defesa dos Correios 

 

Em Brasília: 

⮚ 14/10 a 30/10 - Levantamento e pesquisa de material para cartilha e reuniões de organização da 

Comissão; 

⮚ 01 a 11/11 - Confecção da cartilha aos parlamentares, confecção dos adesivos para carros e 

cartazes; 

⮚ 11 a 14/11 – Intensificar coleta de assinaturas e distribuição de material contra a privatização dos 

Correios (rodoviárias, feiras, comércio, shoppings e etc.);  

⮚ 11/11 Participação no julgamento da Liminar em favor dos pais em tratamento continuado, no 

TST; 

⮚ 12/11 a 06/12 - Visitas e entregas do material aos parlamentares; Conversas e informações aos 

parlamentares subsidiando-os acerca da importância de manter os Correios como empresa pública; 

Agendamento de reuniões junto aos gabinetes das lideranças dos Partidos Políticos, Oposição e do 

Governo; Viabilizar junto à Frente Parlamentar em Defesa dos Correios o agendamento de reunião com o 

Presidente da Câmara Federal e do Senado Federal; 

⮚ 17 a 18/11 – Envio dos representantes dos Sindicatos para comporem o Comitê Nacional em 

Defesa dos Correios; 

⮚ 18 a 19/11 - Reunião da Frente Ampla em defesa dos Correios (FENTECT, FINDECT, ADCAP, 

FAACO, etc.); 

⮚ 27/11 - Ato Nacional em Defesa dos Correios Público, dos Direitos e da Geração de Renda e 

Emprego. 

Nos Estados: 

✔ 11 a 14/11 - Envio aos sindicatos dos arquivos com material da campanha para impressão; 

✔ 18/11 a 06/12 - Intensificar a Coleta de assinaturas do abaixo assinado (feiras, rodoviárias, 

comércio, shoppings, nos interiores dos Estados; nos metrôs e etc.); 

✔ 18/11 a 06/12 - Visitas às Câmaras Municipais e as Assembleias Legislativas dos Estados, com o 

objetivo de organizar audiências públicas, produção de moções em apoio aos Correios como empresa 

pública e entregar o material aos parlamentares nos Estados, com Conversas e informações aos mesmos, 

subsidiando-os acerca da importância de mantermos os Correios como empresa pública; 

✔ 19 a 28/11 - Promover adesivaço junto à categoria, familiares, amigos e à sociedade em geral;  
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✔ 21/11 - Ato nos Estados em defesa dos Correios como empresa Pública; 

✔ 09 a 13/12 - Envio das assinaturas do abaixo assinado e das moções à FENTECT. 

 

#TodosPelosCorreios#  

 

Saudações Sindicais,    

   

 

   

José Rivaldo da Silva  Geraldo Francisco Rodrigues  Paulo André N. da Silva 

FENTECT  FENTECT  FENTECT/SINCORT/PA 

 

 

  

 

 

  

José Gonçalves de Almeida  Saul Gomes da Cruz  Mauro Aparecido Ramos 

FENTECT  SINCOTELBA/BA  SINTECT/CAS 

 

        

Ernani Silveira Menezes  Ado Soares de Lima  Márcio Anselmo Farina 

SINTECT/SMA  SINTECT/DF  SINTECT/STS 

 

 

 

Gilson Gonçalves L. Junior 

SINTECT/SE 

 


