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É HORA DE ORGANIZAR A LUTA!!!
Assembleia do SINTECT/PB elege Delegados(as) ao XIX Encontro de Mulheres da
FENTECT e ao XXXIII CONREP
A assembleia realizada dia 02 de junho na Sede do
SINTECT/PB em João Pessoa deu início a organização da
Campanha Salarial 2016, deliberando pelos representantes
da Paraíba ao XIX Encontro de Mulheres da FENTECT e o
XXXIII CONREP.
Esses dois fóruns ficarão responsáveis em
definirem as propostas a Pauta Nacional de Reivindicações,
ao Calendário Nacional de Mobilização, os eixos políticos
da Campanha Salarial 2016 e da luta da categoria ecetista contra a privatização e desmonte dos Correios.
Foram eleitas ao XIX Encontro de Mulheres, as companheiras Cybelle Teotônio da A/C Monteiro, Joselaine
Brandão da A/C Patos e Maria Cristina da A/C Alhandra. Ao CONREP foram eleitos os companheiros Paulo Bento
do CDD Cruzeiro/CGE, José Mendonça da UD Cajazeiras e a companheira Cibelle Teotônio.
Agora é hora de construir a unidade nacional da categoria, objetivando uma Campanha Salarial que barre os
ataques da privatização da Empresa e garanta conquistas a categoria.

VAMOS JUNTOS BARRAR A PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS!
O fantasma da privatização já é uma
realidade bem viva sentida na pele dos
trabalhadores dos Correios.
Essa realidade teve início no Governo
Dilma/ PT com a aprovação da MP 532, que virou
a lei 12.490/11, aprovada com os votos unânimes
do PT e PCdoB no Congresso Nacional. Tal lei
alterou o Estatuto, transformou a Empresa em
S/A e deu um cheque em branco pra abertura de
capital. Agora o caminho está livre para o Governo Temer implementar toda as mudanças, basta uma reunião do Conselho
Administrativo dos Correios.
A realidade perversa da privatização está presente hoje, na falta de funcionários, nas dobras nos CDD`s,
nas centenas de Agências que estão sendo fechadas, na enorme quantidade de funcionários terceirizados, no
fechamento de CTC’s, CTE’s, CEE’s e CDD’s, no aumento da exploração e do assédio moral e na piora do serviço
prestado à população.
Nós acreditamos e achamos que é possível barrar à privatização! Como já aconteceu em outros governos. Para
isso, precisamos unificar a luta da categoria nacionalmente, população e movimentos sociais, de norte a sul do país, em
defesa dos Correios 100% Público e Estatal. Neste sentido no último dia 28/05 os sindicatos e oposições da CSP
CONLUTAS setor CORREIOS reunidos em São Paulo deliberou por: Fazer um chamado aos 36 sindicatos de Correios
e FENTECT para realizar no dia 17/06 uma reunião onde discutiremos a formação de um Comitê Nacional em Defesa
dos Correios, Contra a Privatização! O objetivo maior é construirmos juntos a Unidade Nacional da categoria para lutar
contra todos esses ataques na Campanha Salarial 2016.

SÓ A LUTA MUDA A VIDA! ENTÃO LUTEMOS COMPANHEIROS(AS)!!!

VEJAM COMO ESTÁ A PRIVATIZAÇÃO DOS CORREIOS
DDA – sinônimo de dobra permanente: Através da Distribuição Domiciliar Alternada, a cada
3 Distritos, um será compartilhado com outros 2 para entrega alternada, piorando as condições de trabalho e a
qualidade do serviço nos CDD`s.

Fechamento de CTC, CTE e CEE: Esses Centros de Distribuição, principalmente os que tratam
de encomendas como SEDEX, estão para serem repassados para a Correios Par, subsidiaria que nasceu com
capital aberto e sem obrigação de Concurso Público para contratação de funcionários. Assim fica fácil para as
estrangeiras FEDEX e DHL tomarem o que é nosso;
Fechamento de Agências: Muitas Agências próprias estão sendo fechadas para dar lugar as
Agências Franqueadas, inclusive operando o Banco Postal;
Abertura de Capital: Temer anunciou que abrirá o capital da ECT. Para isso, basta que o Conselho
de Administração convoque Assembleia Geral para aprovar a abertura;

Demissões: Essas medidas, tornam na prática os Correios uma Empresa Privada, acabando com nossa
estabilidade, retirando nossos direitos, rebaixando nossos salários e preparando as demissões.

ISSO SIM É GOLPE!
ECT desrespeita o ACT 2015/2016, e na calada da noite quer mexer no benefício
que conquistamos a mais de 21 anos, não vamos aceitar!
A Empresa vem utilizando o seu Primeira
Hora para anunciar que não vai pagar os 70% de
férias calculado sobre o Abono Pecuniário dos 10
dias. Agora está falando que estava fazendo a conta
errada, que os trabalhadores estavam ganhando duas
vezes. O que ela não fala é, depois de pagar por 21
anos, a medida foi tomada na mesma semana em que
diversos cargos públicos aumentaram seus próprios
salários. Não podemos deixar isso passar! Nenhum
direito a menos! Fica claro que a ECT está querendo
dar um golpe nos trabalhadores, pois temos um ACT assinado e vigente até o dia 31 de agosto de 2016.
Se deixarmos passar esse ataque, sabe o que vai acontecer? Vamos perder é todo os 70% no
próximo ACT. Portanto vamos à luta, vamos mobilizar a categoria e deixar claro que este ataque não vai
passar! Exigimos que a empresa suspenda imediatamente o ataque a esse direito adquirido!
________________________________________________________________________________
Mesmo com a saída de Dilma/PT a crise
política e econômica está longe de acabar, pois,
a luta encarniçada entre os poderosos pelo
aparato do Estado vai continuar. Nos Correios
em menos de sete meses estamos passando pela
segunda mudança na Direção da ECT. Ou seja,
o comando saiu das mãos do PT, PDT e agora
passa para o PSD do Kassab.
O Ex-Presidente Giovanni Queiroz deu
continuidade ao dito Projeto de Reestruturação
do PT e agora com certeza o novo Presidente
ligado a Kassab/ PSD que vai assumir, dará
continuidade à implementação da política de
sucateamento da ECT para concretizar a sua privatização. É revoltante ver uma Empresa como os Correios ser
usada como barganha política pelos governos de plantão.
ESSA REVOLTA DA CATEGORIA COM OS ATAQUES TEM QUE SE TRANSFORMAR EM LUTA!!!

