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João Pessoa, 12 de abril de 2016.
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É hora de organizar a luta!!!
Assembleia do SINTECT/PB delibera paralisação de 24 horas
Dia 15 de abril os Atendentes Comerciais vão parar exigindo
segurança nas Agencias
Por um Correio Público
Estatal e de qualidade

Companheiros(as) ecetistas, a Assembleia realizada na Sede
do SINTECT/PB em João Pessoa, nesta terça-feira dia 05/04/16,
discutiu e deliberou encaminhamentos de luta da categoria no
Estado, cobrando a implantação imediata dos itens de segurança
necessários as Agencias de Correios, (Porta giratória, vidros
blindados, segurança armado, câmeras filmadoras) e a estruturação
física dessas Agencias para operarem como Banco Postal, conforme
exigência legal estabelecida as instituições bancarias no país.
Apesar do SINTECT/PB reivindicar a implantação desses
itens de segurança a anos, inclusive com decisão Judicial favorável
ao pleito, tal decisão foi derrubada através de pressão e manobras
jurídicas da ECT, ou seja, por aqueles que deveriam cumpri-la e
implanta-la.
Essa atitude da ECT/DR/PB, demostra que seus Dirigentes
não tem nenhuma preocupação com a saúde e a vida de seus
trabalhadores e clientes, muito pelo contrário, preocupam-se apenas
com o lucro e o atingimento de metas abusivas de produtividade.
Toda essa situação de caos e vulnerabilidade de nossas
Agencias, tem deixado trabalhadores e clientes de Correios reféns de quadrilhas organizadas diariamente, o que
tem levado Atendentes Comerciais ao pânico diante da perspectiva de serem as próximas vítimas.
A situação tornou-se extremamente grave e a Direção da ECT não toma nenhuma medida para solucionar
esse grave problema.
Diante dessa negligencia da Empresa e da necessidade de construção de luta unificada dos Atendentes
Comerciais no Estado é que a Assembleia dessa terça-feira dia 05/04/16, deliberou por esses encaminhamentos de
luta da categoria no Estado como única forma de ver suas reivindicações atendidas.
Só a luta muda a vida! Então vamos à luta companheiros (as) !!!!
TODOS À ASSEMBLEIA
DATA: Quinta-feira, 14 de abril de 2016.
HORÁRIO: 19:00 HORAS.
LOCAL: Sede do sindicato à Rua Duque de Caxias, 105 - Centro – João Pessoa - Paraíba. PAUTA: 1)
Informes Gerais; 2) Avaliação acerca das condições de trabalho e segurança nas Agencias de Correios
no Estado; 3) Deliberar por Paralisação de 24 horas no dia 15 de abril de 2016; 4) Encaminhamentos.

Foi aprovado em Assembleia:
= Deflagração do estado de greve da categoria. (Essa deliberação permite a base legal para
os trabalhadores no Estado definirem por greve a qualquer momento sem aviso prévio a Empresa).
= Indicativo de Paralisação de 24 horas dos Atendentes Comerciais no Estado dia 15 de abril
de 2016, com realização de Assembleia dia 14/04/16, as 19:00 horas na Sede do SINTECT/PB em
João Pessoa.
= Aprovação de uma Comissão de Negociação com a Direção da ECT composta por três
Atendentes Comerciais e três Dirigentes do SINTECT/PB.
Agora é massificar a presença na Assembleia dia 14/04 e deliberar por paralização de 24
horas no dia 15 de abril com todos os trabalhadores das Agencias de Correios no Estado.

Carta Aberta a
População
Companheiros (as),
vejam ao lado o teor da
Carta Aberta que foi
elaborada para distribuição
a população informando dos
motivos
de
nossa
paralisação de 24 horas no
dia 15 de abril de 2016.
Contamos com a
presença de todos em nossa
Assembleia na sede do
SINTECT/PB dia 14 de
abril de 2016, as 19:00hs,
como
também,
na
participação e distribuição
da Carta Aberta no Ato
Público que pretendemos
realizar dia 15 de abril, a
partir das 10:00hs da manhã
no Ponto de Cem Reis em
João Pessoa.
Só a Luta muda a vida!
Então lutemos!!!

