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MOÇÃO DE APOIO E SOLIDARIEDADE 

AO COMPANHEIRO JACÓ, TRABALHADOR DA ECT 

 

A Diretoria Colegiada da FENASPS, por meio desta moção, vem denunciar 
que os trabalhadores e trabalhadoras da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) 
de todo o país vêm sofrendo uma ofensiva da empresa por meio de sua direção. 

 

Em todas as regionais são iniciados processos administrativos contra os 
trabalhadores e trabalhadoras. Dentre esses processos, inúmeros são 
direcionados aos dirigentes e delegados sindicais tornando visível a política da 
direção dos Correios em perseguir e intimidar aqueles e aquelas que são 
referência na luta de classe dentro e fora de nossa empresa. 

 

No último dia 5 de janeiro, o companheiro José Gonçalves de Almeida, 
conhecido nacionalmente por Jacozinho, que trabalha na DR/DF, recebeu uma 
suspensão de 30 dias, fruto de um processo administrativo aberto contra ele no 
qual os argumentos usados pela empresa se resumem a “uso indevido do uniforme 
e agressão à imagem da empresa”.  

 

A verdade é que essa punição foi instaurada pelo fato do companheiro ter 
participado da Greve Geral de 28 de abril 2017. Greve esta que foi chamada pelas 
Centrais Sindicais e pela Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios 
(Fentect), na qual o mesmo é diretor.  

 

Toda a categoria ecetista conhece o companheiro Jacó e o tem como 
exemplo de luta. Esse trabalhador já foi demitido e reintegrado na empresa duas 
vezes, porém nunca baixou a cabeça para as perseguições políticas, sempre se 
mantendo ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras ecetistas. 

 

O excessivo número de processos administrativos que assolam os setores 
da ECT indica que estes processos estão sendo cada vez mais usados como 
ferramenta para intimidar e demitir guerreiros e guerreiras de nossa categoria. 
Curiosamente as punições atingem em sua maioria aqueles que são militantes e 
aqueles que têm voz ativa para questionar e cobrar as demandas da categoria 
para empresa.  

 

Esta federação se solidariza com Jacozinho e repudia com veemência a 
punição acometida ao companheiro da ECT. A Fenasps e sua Diretoria Colegiada 
estão solidárias a sua luta.  

 

Trabalhadores brasileiros: uni-vos! 

A luta vai continuar até a vitória dos trabalhadores! 
 

Brasília, 8 de janeiro de 2018 
 

Diretoria Colegiada da FENASPS 


