
 

 

Maceió, terça-feira, 28 de dezembro de 2010. 

   

- EDITAL/CONCURSO CORREIOS 

É grande a expectativa pela divulgação do Edital para o novo concurso dos Correios. O Sintect-
AL espera que saia rápido, nos primeiros dias de janeiro. Defende que o número mínimo de 
vagas imediatas para o Brasil seja de 15.000 funcionários, o que representa o déficit oficial de 
trabalhadores. Além do mais, preocupa a não divulgação dos editais para nível superior/técnico 
porque, segundo a ECT, só serão divulgados após uma "adequação salarial" para tornar as 
carreiras mais atrativas. Estaria a direção da empresa preparando mais um famoso "trem da 
alegria" para uma meia-dúzia de privilegiados em detrimento de uma maioria que sofreu 
bastante por conta da sobrecarga de trabalho? 

 

- ENTREVISTA/GERÊNCIA ECT/DR/AL 

Mais uma vez a gerência da DR/AL concede entrevista a uma afiliada de grande rede de 
televisão, onde esconde para a população os verdadeiros motivos dos atrasos de 
correspondências/encomendas nos Correios. Não se pode ficar omitindo da sociedade que 
realizaram um PDV e não repuseram as vagas, sobrecarregando ainda mais os trabalhadores 
com a não realização do concurso público. Iludindo a população dizendo que na ECT está tudo 
uma maravilha, sobra para o carteiro nas ruas os xingamentos e reclamações. 

 

- PÊSAMES 

Foi com enorme consternação que recebemos a notícia de uma fatalidade ocorrida com o filho 
do Atendente Comercial de Feira Grande, José Ilton, que é irmão do Carteiro Valmir de 
Arapiraca, que estão ainda em estado de choque pelo acontecido com seu ente querido no último 
Domingo, dia 26, na cidade de Penedo. Sem poder traduzir os sentimentos de tristeza que os 
assolam, o Sintect-AL envia suas condolências a toda família.  

 

- FELIZ ANO NOVO 

O Sintect-AL deseja a todos os Ecetistas e seus familiares votos de sucesso, saúde e muita paz 
em 2011. Que o próximo ano seja bem melhor e cheio de garra de cada trabalhador(a). 

 


