
 

 

Maceió, terça-feira, 21 de dezembro de 2010. 

  

- AUDIÊ�CIA PÚBLICA/CO�CURSO 

Aconteceu no último dia 16, em Brasília, a Audiência Pública onde foram apresentadas 

sugestões para a definição do Edital do novo Concurso dos Correios. O Sintect-AL 

espera que a publicação do edital saia na data prometida pela direção da empresa (mês 

de janeiro) e que os vários erros verificados no edital anterior sejam corrigidos. 

- JOR�ADA 06 HORAS+SEGURA�ÇA PARA ATE�DE�TES 

No último dia 11 foi lançada em Ribeirão Preto/SP, com a participação de vários 

Sindicatos e da Fentect, a Campanha Nacional pela Redução da Jornada de Trabalho 

para 06 horas a todos os atendentes, bem como de segurança nas agências, conforme 

Projeto de Lei da Câmara nº 7.190/2010, de autoria do Dep. Federal Vicentinho-PT/SP. 

Este é mais um motivo para que nossos companheiros do atendimento também 

participem ativamente da luta sindical. 

- DOIS A�OS DE PCCS 

No último dia 16 completou dois anos que a maioria dos Sindicatos filiados a Fentect 

aprovou parte do caderno do PCCS negociado pela Comissão dos trabalhadores, onde 

houve alguns avanços caso se compare ao PCCS original que a direção da Empresa 

havia apresentado no começo daquele ano. De lá para cá houve muita má vontade por 

parte da antiga gestão da ECT em negociar com os trabalhadores, gerando alguns 

problemas na implantação devido a pontos divergentes e pendentes. Em 2011 espera-se 

que a nova gestão acorde e diga a que veio,voltando a mesa de negociação do PCCS. 

- SI�TECT-AL �A MÍDIA ESCRITA/FALADA 

As sugestões enviadas pelo Sintect-AL a organização do concurso dos Correios foi 

publicada no Jornal Folha Dirigida desta semana. Ela pede a retirada no edital do texto 

que versa sobre a obrigatoriedade de vendas para o carteiro. 

Já está no site do youtube o vídeo da paralisação ocorrida no CDD/Barro Duro e a 

entrevista para a TV COM do presidente do Sintect-AL, José Balbino. Acesse e veja: 

http://www.youtube.com/euquerovercut?gl=BR&hl=pt#p/u/0/T0K9PktkHI4 

-SEMA�A �ATALI�A 

O Sintect-AL deseja que todos os ecetistas e seus familiares tenham um Natal cheio de 

luz e paz conforme os ensinamentos de Cristo. Feliz Natal para todos. 


