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CATEGORIA ECETISTA VAI À LUTA! 
 

Campanha salarial unificada 2022: FINDECT define 

calendário de mobilizações da Campanha Salarial 2022/2023 

  

Os sindicatos filiados à FINDECT divulgam o calendário 

de mobilizações unificadas para a Campanha Salarial 2022. 

Plenárias, atos, jornada de lutas e uma greve nacional estão 

entre as atividades previstas. 

A Campanha Salarial da categoria ecetista, desse ano, se 

desenvolverá em meio a uma violenta crise econômica e social 

do País, promovida pela política econômica do governo 

Bolsonaro, agravada pelo descontrole da inflação e da carestia 

que afeta mais de 33 milhões de brasileiros.  

A direção dos Correios e o governo Bolsonaro insistem em 

aplicar um gigantesco ataque aos trabalhadores dos Correios 

com péssimas condições de trabalho, redução drástica do efetivo, 

arrocho salarial agravado pela Inflação, terceirizações e ameaça 

de privatização. Por isso é fundamental a construção de uma 

campanha salarial unificada com todos os trabalhadores do país. 

 O presidente da FINDECT, José Aparecido Gandara, 

reforçou o chamado à categoria ecetista para a mobilização 

unificada. “Em pouco mais de três anos de governo Bolsonaro a 

inflação já ultrapassou 13%, apenas nos últimos 12 meses. 

Exigimos do governo Bolsonaro a reposição da inflação 

acumulada em seu governo e aumento real nos salários”, 

destaca o Presidente.  
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A FINDECT realizou seu Congresso nos últimos dias 20 e 

21 de maio e já está mobilizado na construção unificada da 

importante campanha salarial 2022. 

 "Os índices de inflação já são piores do que no ano 

passado. Sabemos que será uma Campanha difícil, em função 

da inflação alta, do custo de vida crescendo, puxado pelos preços 

da alimentação e do combustível, que corroem os salários. 

Temos também uma preocupação muito grande em reconquistar 

os direitos roubados por esse governo e ampliá-los, os sindicatos 

e trabalhadores da base da FINDECT estão muito mobilizados 

para fazer uma Campanha Salarial vitoriosa”, garantiu o vice-

presidente, Elias Diviza. 

 O momento atual em que a unidade se faz necessária 

para contrapor este governo que tem ódio da categoria, retira 

direitos e ataca sistematicamente os combatíveis trabalhadores 

dos Correios. E neste ano teremos um desafio ainda maior que é 

a reconquista dos direitos dos trabalhadores e a defesa da 

democracia e dos Correios estatais. 

  

Confira o Calendário Unificado de Lutas 
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Eixos de Campanha Salarial: 

✓ Contratação imediata por Concurso Público! 

 

✓ Fora Bolsonaro, Guedes e Floriano! 

 

✓ Lula Presidentel 

 

✓ Pela reconquista de todos direitos e benefícios retirados nas 

últimas campanhas; 

 

✓ Reajuste de 100%, do INPC do período de 01 de agosto de 

2021 a 31 de julho de 2022 + R$300,00 de aumento real, a partir de 

1° de agosto/2022; 

 

✓ Vale alimentação/refeição de R$ 50,00; 

 

✓ Vale Cesta R$ 600,00; 

 

✓ Volta do Vale Cultura no valor mensal de R$ 50,00; 

 

✓ Retorno dos 70% de férias; 
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Agenda de mobilização 

14/06 Atos nos Estados (Dia Nacional de Lutas) 

15 a 
17/06 

Mobilização nas bases, com carro de som e panfletagem 

21 a 
24/06 

Atos nos Estados 

02 e 
03/07 

Plenárias nos Estados 

07/07 Assembleias de avaliação da Campanha Salarial 

21/07 Assembleias de avaliação e aprovação e Greve de Advertência 

23 e 
24/07 

Plenárias nos Estados 

28/07 Dia de Greve de Advertência, com outras categorias 

09/08 Assembleias de avaliação da Campanha Salarial 

13 e 
14/08 

Plenárias regionais 

27 e 
28/08 

Encontro/Plenária Unificada 

31/08 Assembleias de avaliação da Campanha Salarial e Deflagração 
de Greve 

01/09 Greve 

 

Saudações sindicais, 

 


