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25 de janeiro é Dia do Carteiro
Nada a comemorar e muito a lutar!!!

O SINTECT/PB parabeniza a todos os trabalhadores Carteiros pelo seu dia. Lamentavelmente
não podemos comemorar a dedicação desses profissionais aguerridos que são o símbolo maior dessa
grande Empresa, pelo simples fato de todo esse empenho não ter o devido reconhecimento da Direção dos
Correios.
Mesmo diante de todo esse processo de privatização e desmonte da ECT, sem as devidas condições
de trabalho a categoria, esses trabalhadores superam todas as metas de crescimento econômico e
produtividade estabelecidas pela Empresa. Conseguindo ao longo dos anos de sucateamento deliberado
por parte da Direção da ECT e Governo Federal para facilitar a privatização, manter a credibilidade dos
Correios perante a população, conforme pesquisas de opinião pública que a mais de uma década
colocam a ECT como uma das Instituições do país com maior credibilidade perante a população
brasileira.
A falta de reconhecimento a dedicação desses profissionais é evidenciada a toda a categoria
ecetista, que a exemplo dos Carteiros, empenham-se no cumprimento das metas estabelecidas, mas não
têm o devido reconhecimento da Direção da ECT quanto as suas reivindicações, de melhores condições
de trabalho e de salários e benefícios dignos, compatíveis com os reais lucros que damos a Empresa.
Um exemplo claro da hipocrisia e cinismo dos Dirigentes da ECT com seus trabalhadores são as
homenagens feitas para nos parabenizar por nossa dedicação a Empresa. Enquanto isso nos negam a
PLR e um reajuste salarial digno, ao mesmo tempo que trabalham intensamente no processo de
desmonte da Empresa.
Comemorar o que? Será que querem que comemoremos a criação do CDD Virtual, a criação dos
Super-Distritos, a Entrega Domiciliar Alternada, o PDV e o redimensionamento do efetivo nos CDD´s e a
constante ameaça de sermos substituídos por Terceirizados!
Infelizmente os Carteiros não tem motivos para comemorar essa data, e sim, inúmeros motivos
para se indignar e lutar contra todo esse processo de Privatização dos Correios, o qual coloca na ordem
do dia a toda categoria ecetista, a necessidade de se organizar em uma grande GREVE NACIONAL
contra toda a política de ataques aos nossos direitos, a qual está em curso sendo implantada a ´´ferro e
fogo`` pela nova Direção dos Correios.

PARABÉNS GUERREIROS!!!
É HORA DE ORGANIZAR A LUTA!
NENHUM DIREITO A MENOS!
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SINTECT/PB lança Edital de convocação das eleições do
sindicato para o triênio 2016/2019
Em conformidade com o Estatuto da Entidade, foi lançado no Jornal da Paraíba
deste domingo 24/01/2016, o Edital de convocação das eleições do SINTECT/PB para o
triênio 2016/2019.
O Edital define as datas de realização do pleito, horários e locais de votação e
prazo para registro de chapas. Os companheiros (as) interessados em registrar chapas
para a disputa devem ficar atentos aos prazos estabelecidos no Edital.
Esse é o momento de organizarmos nossas propostas de gestão e realizarmos um
processo eleitoral democrático, participativo e propositivo, objetivando avançar na
consciência política da categoria e na manutenção de um SINTECT/PB autônomo,
classista e de luta, a serviço das reivindicações históricas e das lutas da categoria ecetista.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES PARA RENOVAÇÃO DA DIRETORIA
COLEGIADA E CONSELHO FISCAL (titulares e suplentes) DO SINTECT – PB.
Seguindo o que dispõe o Artigo 44º do Estatuto Social do SINTECT/PB, fica, PELO PRESENTE EDITAL, convocada a
Eleição para renovação da Diretoria Colegiada e Conselho Fiscal do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos
na Paraíba, Empreiteiras e Similares - SINTECT/PB, conforme o exposto a baixo, a qual será conduzida por uma Junta
Eleitoral, conforme versam os Artigos 52º a 57º do citado Estatuto: DATA DA REALIZAÇÃO DO PLEITO - Dias 03 e 04
de março de 2016; HORÁRIO DE VOTAÇÃO - Das 8:00 horas às 17:00 horas; LOCAL DE VOTAÇÃO - Na sede do
Sindicato e através de urnas itinerantes, a critério da Junta Eleitoral; No caso de não ser atingido o quórum haverá novas
eleições nos dias 07 e 08 de abril de 2016, no mesmo horário e local da 1ª. DO PRAZO PARA REGISTRO DE CHAPAS De 27 de janeiro a 12 de fevereiro do ano de 2016, das 08:00 horas às 17:00 horas, na Secretaria do SINTECT/PB.
João Pessoa, 24 de janeiro de 2016.
Emanuel de Souza Santos.
Secretário Geral do SINTECT/PB

A nova Direção dos Correios acelera processo de
Privatização e desmonte da ECT
Conforme divulgado no ultimo Informativo do SINTECT/PB, foi realizado
em Brasília dia 20/01 o CONSIN com a participação dos 31 sindicatos filiados à
FENTECT, o qual deliberou por um Calendário Nacional de Mobilização
objetivando armar a categoria para uma grande GREVE NACIONAL contra o
processo final de Privatização e desmonte da ECT, haja vista que a ´´nova Direção
dos Correios`` vem de forma unilateral efetivando-a nacionalmente.
Nesta quinta-feira dia 21/01, a FENTECT e seus 31 sindicatos filiados,
reuniram-se com o Presidente da ECT Giovanni Queiroz e seus assessores para
sermos apresentados ao que esses Gestores denominaram de ´´ Ações de Redução
de Despesas de Custeio e de Investimentos`` em base aos argumentos de um falso
déficit de 1,3 bilhões nas contas da ECT, argumento esse que é desmascarado
pelos próprios documentos contábeis da Empresa que demostram um montante de
mais de 8 bilhões de aprovisionamento para o que denominam Pós-emprego.
As propostas apresentadas pela Direção da ECT para negociação com
os sindicatos e trabalhadores são INACEITAVEIS, por representarem a
extinção dessa grande Empresa e dos nossos empregos.
Vejam algumas das propostas apresentadas pela ECT; fechamento de Agências próprias e
substituição por Agências Volantes, redimensionamento do efetivo das Agências e redução de horário de
atendimento, PDV para ajuste do quadro de pessoal focado no efetivo das Agências fechadas, redução da
frequência de distribuição domiciliária nos CDD`s e implantação da Distribuição Alternada, deslocamento
de efetivo dos CDD´s para outras áreas, extinção de cargos, revisão do Acordo Coletivo de Trabalho, revisão
do PCCS 2008 para alinhamento ao novo modelo, criação de novos Planos de Saúde com compartilhamento
das despesa e contribuições mensais e vários outros ataques aos nossos direitos.
Diante de tudo isso o SINTECT/PB irar debater com os trabalhadores ações concretas de luta,
objetivando a construção da GREVE NACIONAL da categoria para lutar contra todo esse ´´saco de
maldades`` que representará a extinção dos Correios e dos nossos empregos.
É HORA DE ORGANIZAR A LUTA!
EM DEFESA DOS CORREIOS E DOS NOSSOS EMPREGOS!
NENHUM DIREITO A MENOS!!!

