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Não podemos deixar de sonhar que o Brasil vai dar certo. Não po-
demos deixar de acreditar que vamos pôr fim à miséria em nosso 

país, nem tão pouco que os trabalhadores continuarão a ser sacrifi-
cados pela usura do lucro. A diretoria do SINTECT-RJ chama todos 
os trabalhadores de nosso país para essa jornada de resgate de tudo 
aquilo que nos foi tomado, principalmente, a esperança. E para nós a 
esperança está em LULA. 

Não vamos vacilar diante dessa encruzilhada histórica. Não há mais 
tempo para retóricas e discursos radicalizados cheios de ódio, que 
só divide famílias e separam amigos. Precisamos dar um basta nes-
ses tempos ruins em que os trabalhadores são vítimas permanentes 
dos ataques furiosos dos retrógrados elitizados de nosso país, que 
sempre marginalizaram aqueles que trabalham. Nós temos orgulho 
de dizer que somos todos trabalhadores e precisamos resgatar o 
nosso respeito. 
 
Unidos vamos reverter os efeitos devastadores da miséria que se 
espraia por todo país. Temos que barrar as bravatas da política 
atual, a fome é um fantasma que voltou a assombrar as famílias, 
porque no Brasil de hoje pessoas morrem por não terem alimen-
tos. Não podemos suportar mais as mentiras, somente nossa fé 
e nossas forças poderemos superar esse suplício. Vamos juntos 
repudiar quem trouxe de volta a miséria em nosso país. 
 
A pandêmia sacrificou as famílias com mais de 650 mil mortos, em 
sua grande maioria, fruto do descaso e da falta de respeito com a 
vida. O negacionismo de Bolsonaro colocou nossos companheiros 
de trabalho em risco, sem qualquer necessidade, consequente-
mente levou a vida de centenas de trabalhadores dos Correios. 
 
Por isso, nós da diretoria do SINTECT-RJ vamos juntos para as ruas 
defender um novo rumo para país com Luis Inácio Lula da Silva. Ago-
ra é o momento de derrotar todo o ódio da elite brasileira contra os tra-
balhadores, dar fim ao governo Bolsonaro e o Bolsonarismo. Chega 
de mentiras, que a esperança volte para os nossos corações. 

Todas as nossas esperanças estão com Luis Inácio Lula da Silva.  
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Lula é uma necessidade  de todo o Lula é uma necessidade  de todo o 
povo para nosso país voltar a sonhar!povo para nosso país voltar a sonhar!

Nossa esperança 
está com ele
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Marcos Sant’aguida - Presidente do SINTECT-RJ
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Vamos resgatar a esperança 
no Brasil e no Rio de Janeiro

A diretoria do SINTECT-RJ em reunião 
decidiu que estará junto com Lula na 
luta para reconstruir o Brasil. Segun-
do o presidente do Sindicato, Marcos 
Sant’aguida, Lula é nossa esperan-
ça de um Brasil melhor com desen-
volvimento,  emprego e soberania. 
“Lula tem o compromisso de manter 
os Correios  como uma empresa pú-
blica, estatal com o serviço postal  
universal e de qualidade,” nós da 
diretoria do Sindicato temos a con-
vicção que esse é o melhor caminho 
para os trabalhadores dos Correios.  
 
Na ocasião, a diretoria também vai 
apoiar o projeto de reconstrução aqui 
do Rio de Janeiro com o deputado Fe-
deral, Marcelo Freixo. Para o Presiden-
te, Marcos Sant’aguida, o parlamentar 
é a esperança para o povo do Estado 
do Rio de Janeiro. “Ninguém suporta 
mais os longos anos de descaso com 
o nosso Estado. Perdemos empre-
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Os trabalhadores dos Correios viveram 
dias odiosos com a gestão de Bolsona-
ro e seus asseclas na empresa. Nunca 
os trabalhadores, em especial os ece-
tistas, foram tão atacados, humilhados 
e marginalizados por um presidente da 
república e seus gestores na empresa.  
 
Em casa unidade que passamos a ex-
pressão no rosto de cada trabalhador 
é triste, sem perspectivas, afogado na 
sombra de um futuro sombrio e sem es-
perança. Precisamos resgatar o orgulho 
de ser trabalhador ecetista, para isso 
precisamos derrotar o negacionismo da  
gestão Bolsonarista e de Bolsonaro. 

Lula nos remete à tempos em que lutáva-
mos por mais direitos, melhoria na nossa 
qualidade de vida e nas condições de 
trabalho. Hoje, lutamos para não perder 
mais direitos e não ver nossa empresa ser 
vendida a preço de banana. Essa é a di-
ferença gritante entre o projeto de Lula e o 
de Bolsonaro. Nós do SINTECT-RJ deposi-
tamos nossa esperança em Lula contra a 
privatização dos Correios, o fim do serviço 
postal universal em nosso país e por con-
dições de trabalho dignas e a retomada de 
nossos direitos.  
 
Pensar em reconquistar a esperança para 
nosso povo é preciso falar do nosso Rio de 

Janeiro. Por isso, propomos um novo ca-
minho junto com Freixo para dar um basta 
nessa sequência de saqueadores dos di-
reitos do povo do Estado do Rio.  Vamos 
juntos dar fim a violência que tanto preju-
dica os trabalhadores dos Correios no seu 
cotidiano e recolocar o nosso estado no 
rumo do desenvolvimento e da geração de 
empregos. 

É preciso relembrar tudo que conquistamos 
durante a gestão de Lula e o que perdemos 
no desgoverno de Bolsonaro. Todo ecetis-
ta sabe a diferença, agora é arregaçar as 
mangas e ir à luta, o sindicato está à frente 
dessa luta para derrotar o medo. 

Precisamos tirar o Brasil e o Rio de Janeiro do caos

gos, nossa cultura e, principalmente, 
perdemos a esperança. O abandono 
do Rio de Janeiro criou cinturões de 
miséria em todo o estado. Entramos 
com força no mapa da miséria e a de-
socupação atinge quase 20% de nos-
sa população. Isso só faz a violência 
crescer mais a cada dia. O caos com 
o desgoverno em nosso estado é cri-
minoso. Chega, o Rio de Janeiro me-
rece respeito,” conclui o presidente. 
 
A diretoria também decidiu construir 
um comitê popular da paz e da espe-
rança para mobillizar os trabalhado-
res para seguirem juntos nessa ca-
minhada com Lula e Freixo. O comitê 
servirá de apoio para todos e todas 
que defendem os interesses dos tra-
balhadores dos Correios na Assem-
bleia Legislativa, na Câmara fFederal 
e, também, no Senado da República. 
A diretoria está viabilizando o espaço  
que deve ser inaugurado já em abril.
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Lula reafirma que não vai 
privatizar os Correios! 
Em discurso no Festival Vermelho, que 
comemorou os 100 anos do Partido Co-
munista do Brasil, em Niterói no último 
sábado (26), Luís Inácio Lula da Silva 
reafirmou seu compromisso de que em 
um futuro mandato como presidente não 
irá privatizar a estatal. A diretoria do SIN-
TECT-RJ, presente no evento, ovacionou 
o ex-presidente que manteve uma postu-
ra firme diante da pressão do mercado 
pela privatização. “Nosso compromisso 
está no que é melhor para o país… Se a 
gente quer um Brasil crescendo e geran-
do empregos, precisamos não privatizar 
os Correios… e revogar essa reforma tra-
balhista para que o povo possa voltar a 
ter emprego formal …” dircursou Lula.

O presidente do SINTECT-RJ, Marcos 
Sant’aguida, em nome da diretoria en-
tregou nas mãos do ex-presidente Lula 
uma carta compromisso com o título “Os 
Correios não serão privatizados, mas 
fortalecidos para ajudar na reconstru-
ção nacional,” o objetivo do documento 
é enfatizar que os Correios precisam ser 
fortalecidos com ações positivas com 
o projeto de lei da deputada Maria do 
Rosário (PT-RS). A carta foi entregue no 
encontro de Lula com sindicalistas reali-
zado também no Festival Vermelho. 

Na chegada ao evento em meio aos polí-
ticos e lideranças que acompanhavam o 
ex-presidente no palco do Festival Verme-
lho, Lula recebeu de um trabalhador dos 
Correios uma camisa do uniforme de fun-
cionário da empresa. Foi o estopim para 
que durante seu discurso, que empolgou 
os mais de 20 mil espectadores presentes 
no evento,Lula reafirmasse seu compro-
misso de não vender os Correios e fortale-
cer a estatal para reconstruir país o nosso 
mercado interno. 

“Foi muito importante para os trabalhado-
res dos Correios que estavam no Festival 
Vermelho ouvirem de Lula se cmnprometer 
com os Correios. Além da diretoria, o even-
to contou com a participação de trabalha-
dores da empresa e também de compa-
nheiros que lutam pela anistia, demitidos 
na greve de 1997. “A categoria está mo-
bilizada porque sabe da importância de 
derrotar Bolsonaro.  Eu tenho certeza que 
vamos seguir junto com Lula para acabar 
de uma vez por todas com esse governo 
negacionista que só prejudica os trabalha-
dores do nosso país,” destaca o presiden-
te do SINTECT-RJ, Marcos Sant’aguida. 

Lula levanta camisa dos Correios Lula levanta camisa dos Correios 
e enche ecetistas de esperançae enche ecetistas de esperança

Sant’aguida explica que o documento 
tem o objetivo de construir um encontro 
do Lula com a categoria para debater 
e construir um documento conjunto em 
defesa de um Correios, público, esta-
tal e de qualidade. “É preciso garantir 
um compromisso com os ecetistas que 
promova diálogo com os trabalhadores 
e também a defesa incondicional de 
um projeto nacional com desenvolvi-
mento e emprego, em que os Correios 
seja elemento fundamental para ga-
rantir esse objetivo” sentencia Marcos. 

SINTECT-RJ entrega carta compromisso para Lula SINTECT-RJ entrega carta compromisso para Lula 
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O dia de luta da mulher foi lindo 
Na manifestação do dia 8 de março, dia 
internacional de luta das mulheres, as ece-
tistas se uniram com outros coletivos de 
mulheres trabalhadoras para trocar expe-
riências e lutar contra o machismo e o as-
sédio dentro do ambiente de trabalho. 
 
Organizadas pela Central de Trabalhadoras 
e Trabalhadores do Brasil (CTB-RJ), com-
panheiras metalúrgicas, professoras, enfer-
meiras e profissionais da saúde, trabalha-
doras de universidades, bancárias e além 
é claro das ecetistas marcharam pelas ruas 
do centro do Rio de Janeiro para defender 
a vida das mulheres e fora Bolsonaro. 

Débora Henrique, secretária da mulher 
trabalhadora da Central dos Trabalhado-
res e Trabalhadoras do Brasil – CTB\RJ e 
do SINTECT-RJ, uma das organizadoras 
da atividade, lembrou que no 8 de março 
às ecetistas sempre estiveram à frente dos 
atos das mulheres. “Somos muitas mulhe-
res conscientes e lutadoras. A participação 
da nossa categoria no ato foi fundamental 
para que a empresa entenda que é preciso 
criar programas e ações de valorização da 
mulher no ambiente de trabalho, contra o as-
sédio e o machismo,” destaca a dirigente. 

Live marca dia de luta contra 
o preconceito racial

O SINTECT-RJ realizou uma live 
para saudar o Dia Mundial de 
Combate ao Racismo. O Papo 
de Preto - Grito de Liberdade 
foi apresentado pelo secretário 
da questão racial do Sindicato, 
José Ricardo - Poeta, que junto 
com os trabalhadores dos Cor-
reios Alexandre Moraes e Joel 

Arcanjo debateram sobre a luta 
contra o racismo e as dificuldades 
enfrentadas pelos negros no mer-
cado de trabalho. A live ganhou 
ampla repercussão entre os traba-
lhadores dos Correios por abordar 
a questão da igualdade. Ricardo 
Poeta garante que vem mais por aí 
na luta contra o racismo.

As chuvas em Petrópolis provocaram mortes e prejuízos graves, 
deixando milhares de famílias desabrigadas. Milhares de pessoas 
perderam tudo o que tinham. Faltam alimentos, água e alimentos. 
O mesmo aconteceu com os trabalhadores dos Correios, que tam-
bém sofreram perdas e estão precisando de ajuda. A diretoria do 
SINTECT-RJ lançou a campanha “Solidariedade ecetista” para ar-
recadar fundos para ajudar os companheiros a se reerguerem.
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Os trabalhadores tiveram o dia desconta-
do em função de uma paralisação organi-
zada pelo Síndicato em fevereiro de 2015. 
O movimento foi feito dentro da legalida-
de, com isso, todos que foram desconta-
dos vão receber de volta os valores.

O despacho da juíza determinou que as 
decisões sobre os embargos declarató-
rios do SINTECT-RJ fossem encaminhados 
para Ministério Público Federal. O Objetivo 
é apurar responsabilidades dos gestores 
dos Correios em suas ações, que coloca-
ram em risco a vida dos trabalhadores e 
desafiaram as decisões do poder judiciá-
rio. A categoria comemora a decisão, uma 
vez que durante a pandemia a gestão dos 
Correios no Rio de Janeiro atuou negando 
as orientações das autoridades sanitárias.

Gestores serão 
responsabilizados 
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constatou contaminação de COVID-19, 
como determinava o protocolo de se-
gurança garantido por liminar feita pelo 
SINTECT-RJ. A decisão também deter-
minou a aceitação do atestado médico 
para manutenção do trabalho remoto 
para os trabalhadores incluídos no gru-
po de risco, gestantes e nutrizes. No 
mesmo sentido, a juíza ainda obrigou 
a empresa a aceitar os testes rápidos 
para afastamento por COVID-19. 

A gestão dos Correios do Rio de Ja-
neiro estava errada, a juíza do trabalho 
acatou o embargo de declaração feito 
pelo departamento jurídico do SINTEC-
T-RJ. Com a decisão, todos os proces-
sos, TACs e faltas tornam-se sem efei-
tos no caso do protocolo de segurança 
dos trabalhadores para o COVID-19. 
A empresa vai ter que restituir os des-
contos feitos pelos afastamento para 
trabalho remoto nas unidades que se 

O Sindicato tinha razão! 
Juíza declara que protocolo COVID-19 estava valendo 

Direito de greve garantido no CDD IRajá

A Secretária Geral do SINTECT-RJ, Ro-
simere Leodoro e o Conselheiro Fiscal 
Douglas Pinto levaram os alvarás para 
os companheiros na unidade e reafir-
mou a importância do Sindicato estar 
junto das ações dos trabalhadores.

Embargo declaratório
Motociclistas 

Bolsonaro dessa vez protelou o pagamen-
to do AADC dos motociclistas através de 
um embargo de declaração, depois de te-
rem sido derrotados no Tribunal Superior 
do Trabalho (TST). O departamento jurídi-
co do SINTECT-RJ está fazendo de tudo 
para frear essa manobra da empresa. E 
clama para que o judiciário acabe com as 
práticas antiéticas da empresa na justiça.

Reintegrados 

Carlos Alberto de Oli-
veira trabalhava na 
antiga gráfica, retor-
na depois de 23 anos 
afastado da empresa.

Antonio Arildo retorna 
para unidade de tra-
balho. Ficou 23 anos 
fora dos Correios

Luiz Antônio Barboda 
retorna depois de ser 
demitido por justa cau-
sa injustamente. 

Os trabalhadores agradecem o direito 
conquistado. Um cotidiano que se re-
pete nas unidades, que sacramentam 
a vitória do Sindicato junto com quem 
acreditou na luta. Ainda tem alvarás 
para serem entregues, peocure o de-
partamento jurídico do Sindicato.   

Chuva de alvarás não para nunca
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A luta é na base
Reuniões setoriais melhoram o diálogo com os trabalhadores nas unidades Reuniões setoriais melhoram o diálogo com os trabalhadores nas unidades 
de trabalho. Em pauta, a situação do Brasil, o governo Bolsonaro, informes de trabalho. Em pauta, a situação do Brasil, o governo Bolsonaro, informes 
jurídicos, dos processos judiciais em andamento, as tratativas da PLR. jurídicos, dos processos judiciais em andamento, as tratativas da PLR. 


