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Todos ao Dia Nacional de
Paralisação em Defesa dos Correios

Categoria protestará contra mudanças prejudiciais na ECT

Q
uarta-feira, 27 de abril, é Dia 
Nacional de Paralisação em 
Defesa dos Correios. O 

Sintect-AL está organizando um 
grande ato público para que a ca-
tegoria ecetista em Alagoas possa, 
em peso, participar desse dia 
histórico e dizer não as mudanças 
que já começaram a ocorrer na 
empresa. A mobilização ocorrerá em 
todo o país para denunciar à po-
pulação o desmonte da ECT, a falta 
de concurso público, as péssimas 

condições de trabalho e a ameaça 
aos empregos de todos os funcio-
nários dos Correios pelo Brasil.

Para barrar este projeto priva-
tista, a categoria elaborou uma pauta 
de reivindicações e de mobilização 
visando à manutenção dos empre-
gos, dos direitos adquiridos ao longo 
dos anos e contra o projeto que visa 
transformar mais de seis mil agên-
cias próprias da ECT em agências 
franqueadas, levando a demissão 
milhares de atendentes comerciais.

Entre as medidas que culmi-
nará com a redução no número de 
trabalhadores, o presidente dos Cor-
reios, Giovanni Queiroz, já começou 
a botar as “mangas de fora” e de-
terminou a redução das horas extras 
e do trabalho noturno dos ecetistas 
alegando contenção de despesas, 
ato que ele denominou de “ajuste de 
gestão”.

Portanto companheiros, a luta 
contra a reestruturação da ECT re-
força, ainda mais, a necessidade de 
participação da categoria no Dia 
Nacional de Paralisação em Defesa 
dos Correios. Para isso, em Maceió a 
concentração será em frente à Agên-
cia Central, localizada na Rua do Sol, 
Centro da cidade. No interior do es-
tado, os companheiros estarão reu-
nidos em frente à agência postal de 
cada município para dizer não ao 
projeto privatista da ECT e esclare-
cer a sociedade que ela corre o risco 
de perder a agência postal de seu 
município.

Postura da ECT vai de encontro
aos interesses da categoria

A ECT demonstra, cada vez 
mais, com várias reuniões a portas 
fechadas, o interesse em entregar os 
Correios para a iniciativa privada, en-
quanto se esquiva das decisões que 
podem beneficiar os próprios emprega-
dos. Com o fim das agências postais, 
mais de seis mil no país, a empresa 
espera economizar R$ 1,6 bilhão. Ou-
tra possibilidade estudada pela ECT é 
a de fundir unidades que estejam próxi-
mas, e a primeira medida foi acabar 
com os sábados de trabalho.

O Sintect-AL repudia o fecha-

mento das agências próprias dos Cor-
reios, que poderiam gerar lucros para a 
ECT e manter a empresa competitiva. 
É importante dizer que, para as fran-
queadas não é interessante atender as 
pequenas unidades postais, já que 
estas não dão lucro, e possivelmente 
serão fechadas, indo na contramão do 
serviço social dos Correios, que tem 
como objetivo alcançar os endereços 
mais longínquos do país.

Perde a população menos fa-
vorecida, que deverá se deslocar para 
localidades mais distantes em busca 

dos serviços. Para os trabalhadores, a 
medida ameaça direitos históricos, já 
que muitos estão sendo transferidos 
devido a esses fechamentos. 

Essas decisões da ECT amea-
çam, também, a realização de novos 
concursos públicos. É fato que os em-
pregados terceirizados não detêm re-
muneração equiparada a dos contra-
tados pelos Correios e sofrerão uma 
absurda precarização do trabalho em 
nome do lucro que a ECT pensa em 
obter com a exploração desumana de 
cada companheiro (a).
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Hálisson Tenório
TITULAR

ELEIÇÃO PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ECT

Natural do município de Bom Conselho, interior do 
Estado de Pernambuco, Casado, funcionário na 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, desde 
09/12/2002, ocupando o cargo de Carteiro.

Diretor do Sindicato dos Trabalhadores nas Em-
presas de Correios, Empreiteiras, Similares, de Comu-
nicação de Logística Postal, de Correspondências Ex-
pressas Telegráficas, Concessionárias, Permissionárias, 
Coligadas e Subsidiárias da ECT no Estado de 
Pernambuco - SINTECT/PE, desde ano de 2004, ocu-
pando os seguintes cargos:
*2004-2007: Secretário de Imprensa e Divulgação;
*2007-2010: Secretário Geral;
*2010-2013: Secretário Geral;
*2013-2016: Secretário Geral (Mandato em andamento).
Diretor da Federação Nacional dos Trabalhadores em 
Empresas de Correios, Telégrafos e Similares - 
FENTECT:
*2015-2018: Secretário de Anistia (Mandato em anda-
mento).
Formação Acadêmica: Bacharel em Gestão da Informa-
ção pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
Facebook: halisson.tenorio
Whatsapp: (81)  9.8558-1008
Email: halisson_tenorio@yahoo.com.br

James Magalhães
SUPLENTE

Natural do município de Arapiraca, interior do 
Estado de Alagoas, casado, funcionário na Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT, desde 
15/02/1995, ocupando o cargo de Carteiro.

Diretor do Sindicato dos Trabalhadores na 
Empresa de Correios e Telégrafos no Estado de Alagoas-
SINTECT/AL, desde o ano de 2001, ocupando os 
seguintes cargos:
*2001-2004: Suplente da Diretoria;
*2004-2007: Suplente da Diretoria;
*2007-2010: Secretário de Imprensa e Divulgação;
*2010-2013: Secretário de Imprensa e Divulgação;
*2016-2019: Secretário de Imprensa e Divulgação 
(Mandato em andamento)
Foi Diretor da Federação Nacional dos Trabalhadores em 
Empresas de Correios e Telégrafos e Similares-
FENTECT:
*2012-2015: Secretário de Imprensa.
Formação Acadêmica: Administração de Empresas pela 
Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL).

Facebook: jamesmagalhaesazevedo
Whatsapp: (82)  9.9992-6430
Email: jamesma@bol.com.br

Em defesa de uma Empresa 100% Pública, 
Estatal, de Qualidade e a serviço dos Ecetistas e 
da sociedade brasileira;

Em defesa de um Conselho de Administração 
transparente e sem restrições de informação aos 
Ecetistas;

Por uma Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos (ECT) com o mínimo de patrocínios, 
com efetiva diminuição das contratações diretas, 
por inexigibilidade de licitação, e em defesa da 

ocupação de todos os cargos na ECT por 
funcionários e funcionarias de carreira (Ecetistas);

Em defesa de Jornal Mensal do Conselho de 
Administração onde contenha espaço para res-
ponder as dúvidas quanto qualquer aspecto/fato 
que seja do interesse dos Ecetistas;

Em defesa de Conselheiros que estejam mais 
próximos aos trabalhadores e trabalhadoras, bem 
como das suas Entidades Representativas, se 
dispondo a participar de palestras, debates, 
cursos, encontros, enfim, de qualquer atividade 
que aproxime o Conselheiro, os Ecetistas e suas 
Entidades de Representação.
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