
SINTECT PEBoletim do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Correios em Pernambuco

OU OS CORREIOS 
NEGOCIAM DE 
VERDADE OU NÓS 
PARAMOS O BRASIL!

Nas reuniões com o comando de negociação dos trabalhadores 
ecetistas, a ECT tem investido na tática da enrolação. Até agora, a 
empresa não apresentou o índice de reajuste econômico. Ao invés 
disso, tenta justificar o injustificável, como a redução do número de 
tickets-alimentação (ponto já rejeitado nas assembleias dessa 
campanha salarial) e quer nos empurrar uma proposta de implanta-
ção de cartão de ponto, com a real intenção de implementar o 
famigerado banco de horas.

O comando de negociação que representa os trabalhadores ecetistas 
de todo o Brasil está reunido desde o dia 02 de julho. A empresa, a 
cada ano que passa, apresenta mais má vontade nas negociações e 
insiste na estratégia de empurrar o ACT 2019/2020 para o TST (Tribu-
nal Superior do Trabalho).

A Diretoria Executiva do SINTECT/PE vem através do presente convocar todos os integrantes da categoria representados por esta 
Entidade para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no auditório do SINTECT–PE, na Rua Dom Vital, 73, 
Santo Amaro, Recife-PE, e em suas SubSedes Agreste (Caruaru) e Sertão (Petrolina), no dia 31 de Julho de 2019, quarta-feira, a instalar-se em 
primeira convocação às 18h30 e, em segunda convocação às 19h, com qualquer número de participantes presentes, tendo na 
ordem do dia os seguintes pontos: 

      1)  Informes Gerais/Saudações;

      2)  Avaliações das Campanhas Salarial e Contra a Privatização dos Correios;

      3)  Aprovação, ou não, do Desconto Assistencial em favor do SINTECT/PE;

      3) Deliberação, pela aprovação, ou não, da GREVE GERAL por tempo indeterminado, a partir das 00h00min do dia 01 de Agosto 
de 2019 (quinta-feira).

Infelizmente, a direção dos Correios não cumpre o que ela mesma 
fala no seu “código de ética”. Nós, trabalhadores, merecemos 
respeito e transparência nas negociações, que a ECT pare de enrola-
ção e negocie de verdade com os trabalhadores. Os ecetistas de 
Pernambuco continuam firmes na luta e não aceitam alterações no 
ACT e retirada de direitos.

Caso os Correios não apresentem uma proposta digna, não haverá 
outra alternativa aos trabalhadores e trabalhadoras que não seja 
deflagrar greve por tempo indeterminado. Estamos mais unidos do 
que nunca contra a retirada de direitos. Ou os Correios negociam de 
verdade ou paramos o Brasil! Todos e todas à assembleia da categoria!

JULHO/2019

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA
DEFLAGRAÇÃO, OU NÃO, DE GREVE POR TEMPO INDETERMINADO
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Proposta dos Correios para o ACT 2019-2020
DIREITO COMO É HOJE RETROCESSOS PROPOSTOS PELA EMPRESA
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PLANTÃO JURÍDICO

HORÁRIOS DO

DO SINTECT-PE

Segundas e quartas das 8h às 12h 

Terças e quintas das 14h às 17h

Quinta-feira das 14h às 17h 

DR. ARTHUR

DRA. JACIRA

DR. LINVONILSON

COLETE ASSINATURAS PARA O ABAIXO-ASSINADO CONTRA A PRIVATIZAÇÃO
Precisamos mobilizar a sociedade contra a privatização e em 
defesa dos Correios como empresa pública. Os Correios são a 
única instituição presente em todos os municípios brasileiros e, 
por isso, responsável pela integração nacional, unindo todas as 
cidades e municípios brasileiros através de cartas e encomen-
das. É autosustentável, não depende de recursos do Tesouro 
Nacional e emprega mais de 100 mil funcionários diretos e 300 
mil indiretos responsáveis pelo atendimento, triagem, separação, 

entrega e coleta de mais de meio bilhão de objetos ao mês.

Organizações de trabalhadores ecetistas de todo o país estão 
recolhendo assinaturas para um abaixo-assinado unificado 
contra a privatização da empresa. Imprima o abaixo-assinado 
disponível em www.sintectpe.wordpress.com, colete assinatu-
ras com amigos e familiares e entregue a um diretor do SINTECT-PE 
ou na sede da entidade.
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