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Unificando a luta, Juntos Somos Mais Fortes

SÓ A LUTA MUDA A VIDA
Os trabalhadores e trabalhadoras nos Correios vivem
mais um momento com duas lutas de suma importância, a
Campanha Salarial 2021/2022, diferente de muitas já vividas
pela maioria dos trabalhadores e trabalhadoras que estão na
ativa hoje, e a luta contra a Privatização dos Correios, através
do PL 591/2021.
Em meio a política do caos que o Brasil vive, em que
um governo negacionista busca a qualquer custo aprovar
retirada de direitos, vem atacar novamente os trabalhadores e
trabalhadoras dos Correios, que vem amargando duramente
um longo ano em que ﬁcaram sem seus direitos que haviam
conquistado há de 30 anos de luta, e que foram arrancados
em 2020, iniciam a Campanha Salarial 2021/2022 com os
Correios apresentando R$1,5 Bi de lucro, mas que propõe
reajuste 0% com uma inﬂação acumulada no período de
quase 8%, e inclusão de uma cláusula à sentença normativa
(banco de horas), extremamente prejudicial aos trabalhadores, ou seja, mais retirada de direitos.

olhando ou esperando a retirada acontecer, tem que participar, virtual ou presencial, compartilhando, comentando, e
principalmente lutando pela sua dignidade, seus direitos e seu
emprego, e se precisar ir para as ruas fazer a greve não pense
duas vezes, vá, faça, a luta é justa, é digna e com certeza toda
luta é gratiﬁcante, Só a Luta Muda a Vida e só Você pode lutar
por você e pelos seus ideais.
Juntos Somos Mais Fortes, e juntos podemos vencer!

Ainda os trabalhadores e trabalhadoras se veem
ameaçados com a possibilidade de privatização da empresa,
através do PL 591/2021, em que o Governo através do
presidente da Câmara Arthur Lira coloca em pauta para
votação a qualquer momento.
Por todos esses ataques e ameaças que a categoria
vive, é muito importante a compreensão, o engajamento, a
mobilização e principalmente a participação da categoria, EM
MASSA, na luta pela retomada dos direitos e contra a privatização dos Correios.
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Os próximos dias podem ser decisivos, e você
trabalhador e trabalhadora não pode ﬁcar de fora, apenas
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INFORME 01 - CAMPANHA SALARIAL 2021/2022 – 01/07/2021
No dia 01 de julho de 2021, ocorreu a primeira reunião
de negociação da campanha salarial 2021/2022 entre a
representação dos trabalhadores e a representação da ECT,
onde o MS esteve representado pelo Secretário Geral do
SINTECT-MS, Wilton Lopes.
A representação dos trabalhadores reaﬁrmou a
intenção do diálogo e a disposição para negociar com a
empresa, destacando-se que a Pauta de reivindicações da
FENTECT já foi protocolada na ECT há um mês. A representação dos trabalhadores repudiou a forma que a gestão vem
agindo em alguns Estados, destacando SP, onde os trabalhadores vêm sendo convocados a trabalharem de domingo a
domingo desde o mês de março.

A representação da ECT apresentou um calendário
para as próximas reuniões sendo para os dias 05, 14 e 16 de
julho, e informou que na reunião do próximo dia 05/07 será
apresentada a proposta da ECT para o ACT 2021/2022. A
representação dos trabalhadores já destacou que acredita
que esta quantidade de reuniões é pouco para debater tantos
temas de grande relevância aos trabalhadores, uma vez que
foi retirado todos os direitos no último ACT.
O SINTECT-MS enfatiza a importância dos trabalhadores e trabalhadoras estarem mobilizados, em defesa da
dignidade e em busca de reconquistar todos os direitos
arrancados em 2020.
#NÃO Á VENDA DOS CORREIOS!

