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CAMPANHA SALARIAL 2018 
Na tarde do dia 07/06 (quinta-feira), na sede dos Correios, em Brasília, FINDECT participou de 

reunião com a nova presidência da Empresa, na qual o presidente Carlos Roberto Fortner expôs 

para a representação dos trabalhadores o seu projeto de gestão.  

Esteve representada por seu presidente José Aparecido Gimenes Gandara e pelos presidentes 

dos sindicatos de São Paulo, Elias Brito (Diviza) e do Rio de Janeiro, Ronaldo Martins (Ronaldão), 

protocolizou a pauta de reivindicações da categoria para a Campanha Salarial de 2018, dando o 

pontapé inicial para as mobilizações em defesa dos direitos e salário dos trabalhadores e 

trabalhadoras dos Correios. 

“Fizemos um debate importante quando, mais uma vez, cobramos do novo presidente o seu 

posicionamento sobre o fechamento de agências e a demissão de funcionários. Além disso, foi 

questionado e cobrado o fim da implantação da Distribuição Domiciliar Alternada – DDA”, registrou 

o presidente da FINDECT. 

Na entrega da pauta dos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, ele destacou a importância 

da manutenção das conquistas históricas da categoria no Acordo Coletivo de Trabalho e o 

aumento salarial que permita elevar o poder de compra dos trabalhadores ecetistas. Falou também 

do quão difícil serão as negociações e de sua confiança de que a unidade dos trabalhadores é a 

nossa arma para assegurar nossos direitos.  

Nesta segunda-feira, (19/06), teve início a rodada de negociações para a Campanha salarial da 
categoria. Vale lembrar que a pauta é uma construção da representação dos trabalhadores e que 
as negociações estão apenas no início, devendo chegar até meados de julho, de acordo com o 
calendário de negociações: 

 
Acompanhe as discussões através do que for escrito nos meios de comunicação do sindicato e da 
FINDECT. Vamos debater, nos mobilizar e acreditar que a vontade de lutar é o combustível para 
as conquistas. 
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DIRETORIA EXECUTIVA: 

Osvaldo Cruz – Secretário Geral                              Emerson Brito – Secretário Assunto Jurídico 

Moreira – Secretário de Finanças                             Maximiliano – Secretário de Formação 
Vilanir da Silva – Secretária da Saúde                     José Evangelista – Secretário de Imprensa 

Abidão Compasso–Secretário Intersindical             Valdir Saraiva – Secretário Questão Racial             

Moacy Junior – Secretário do Menor                       Sandra Cantanhede – Secretária da Mulher            
Afonso Celso – Secretário Anistia                             Marco Prazeres – Secretário de Administração       

Sebastião Coimbra – Secretário do Aposentado       Evando Lima – Secretário do Interior 

 

PENSAMENTO DO DIA 
 

  

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO ESTADO DO 
MARANHÃO - SINTECT/MA. 

 

EDITAL 
 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

De acordo com o artigo 13º do Estatuto Social em vigor, convocamos todos os integrantes da categoria representados por 
esta entidade para comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no Auditório da FETIEMA – Praça da bíblia 
s/n, na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, no dia 12 de janeiro de 2006, a instalar-se em primeira convocação às 18:30 

horas e, em segunda convocação às 19 horas, tendo a seguinte ordem do dia: 
1) Informes Gerais; 
2) Retirada de Delegado para Plenária Nacional em Brasília nos dia 20, 21, 22/01/06, sobre o PCCS, PLR e Retaliações, 

Demissões e Perseguições nas DR’s. 
3) Segurança nas agências do Banco Postal.   

São Luís/MA, 09 de janeiro de 2006. 
 

Osvaldo Cruz Brito dos Santos 
Secretário Geral do SINTECT/MA 
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DIRETORIA EXECUTIVA: Márcio Martins – Secretário Geral; Pedro 

Neponuceno – Secretário Intersindical; Helysson Cássio  – Secretário de 

Finanças; José Ribamar – Sec. Questão Racial;  Liege – Secretária da Mulher;  

Luis Carlos - Sec. de Geração de Emprego e Renda;  Wilbson Baldez - Sec. de 

Adm. e Patrimônio; Antonio Morais;  Secretário do Interior ; Luzinaldo - Sec. de 

Imprensa e Divulgação;  Roberto Carlos – Sec. de Formação William Rogério- 

Sec. de Anistia e Defesa do Emprego; José Raimundo- Secretário do Aposentado. 

CORREIOS: Privatização não é a solução!!! 

O projeto de privatização dos Correios já tem sido colocado em prática há um bom tempo, através 
do sucateamento da empresa, com a falta de estrutura das unidades e investimentos em pessoal 
como uma forma de “facilitar” uma possível privatização da mesma, por vender à sociedade a ideia 
de que essa é a solução para melhorar os já debilitados serviços oferecidos pela estatal. 

Em meio a esse turbilhão de mudanças, foi aprovado o PL 6385/2016, de autoria do Deputado 
André Figueiredo (do PDT – CE), na época era Ministro das Comunicações, que trata da prestação 
de serviços postais aos órgãos públicos federais da Administração Direta e Indireta, e dá outras 
providências. Ele foi apresentado no dia 25/10/2016 e aprovado por unanimidade em sessão da 
Comissão de Ciência e tecnologia da Câmara dos Deputados na última quarta-feira (06/06). 

"Quando convertido em Lei, o PL 6385/2016 de minha autoria, que faz dos Correios o Operador 
logístico do Governo Federal, tem o potencial de triplicar as receitas anuais da empresa que é um 
patrimônio do povo brasileiro", disse o deputado.  

Este PL foi anexado ao PL 7638/2017 que dispõe sobre a prestação preferencial de serviços 
postais da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pelos órgãos públicos federais da 
Administração Direta e Indireta nos termos do artigo 24, incisos, VIII da Lei 8.666/1993. De acordo 
com Wilson Araújo, Diretor da FINDECT, Trata-se de uma vitória para a nação ao defender o 
Correios, e é motivo para nós trabalhadores e trabalhadoras dos Correios sermos gratos, por ainda 
haverem parlamentares dispostos a assim como nós, a lutarem em defesa da empresa”. 

A FINDECT Continuará a somar forças para que este projeto se torne lei, beneficiando o Brasil 
inteiro através do Correios. 

CORREIOS 100% PÚBLICO E DE QUALIDADE 

 

SINTECT-MA organiza Congresso de trabalhadores e trabalhadoras dos 
Correios do Maranhão 
 
A diretoria colegiada do SINTECT-MA tem trabalhado arduamente nesses últimos dias para 
organizar o Congresso de trabalhadores e trabalhadoras dos Correios do Maranhão, que deverá 
acontecer em data e local a serem divulgados posteriormente em nossos principais canais de 
comunicação. 
O objetivo principal dessa atividade é debater junto aos trabalhadores assuntos relevantes e da 
atualidade, tais como as relações trabalhistas, atualidades, Campanha salarial 2018 entre outros. 
É de grande importância que os trabalhadores participem, compartilhem de suas dúvidas e juntos 
busquemos melhorias para a categoria através do debate consciente e transparente, mediante tudo 
o que vem acontecendo, dos ataques do governo e das perdas sofridas com a Reforma 
Trabalhista. 
 
Você não pode ficar de fora!!!  
Em breve mais informações 



Para mais informações, acesse www.sintect-ma.org.br


