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Suplentes Diretoria Executiva

Usando seus meios de comunicação a ECT mente descaradamente, ao dizer que cedeu e 
tentou negociar. Mas o que verdadeiramente aconteceu ela omitiu!!

Várias cláusulas já foram debatidas, mas a ECT, sem propostas e sem argumento algum, se 
limita apenas a reeditá-las e, por isso, até o momento não obtivemos NENHUM avanço nas 
negociações. Além de todas as falácias orquestradas, os representantes da ECT, se retiram da 
mesa e suspendem todas as próximas reuniões que estavam agendadas, jogando o ônus todo 
para cima dos representantes dos trabalhadores, tentando assim forjar motivos e buscar a 
mediação do TST. 

Na verdade, o real interesse da empresa está apenas na tão falada  REESTRUTURAÇÃO,  
ou seja, a própria Privatização,  deixando  de lado os anseios dos trabalhadores.

 A ECT prefere mentir e intimidar os trabalhadores, dizendo que a reestruturação trará 
benefícios e melhorias assim como quando tentou  enganar a todos na questão do plano de 
saúde,  afirmando que seria apenas a modernização do convênio e que nada mudaria na sua 
utilização. Quanta canalhice!!  Hoje sentimos os efeitos de tanta mentira quando precisamos 
utilizar o plano médico!! Tanto é que, segundo informações, o edital do concurso, para 
contratação de novos funcionários, ainda não pode ser lançado  porque a ANS (Agência 
Nacional de Saúde) proíbe a contratação de novos funcionários pelos mesmos moldes do 
convênio médico atual, trazendo ainda mais desconfiança na categoria, pois se alterarem os 
modelos do convênio, sem dúvidas,  podemos esperar ainda mais ataques!! 

 NOSSOS REPRESENTANTES ESTÃO REUNIDOS EM BRASÍLIA E REPASSAM NA 
ÍNTEGRA TUDO O QUE ACONTECE DURANTE AS NEGOCIAÇÕES!!!

  PARTICIPE DAS ASSEMBLEIAS E VENHA SE INFORMAR, POIS SÃO OS 
INTERESSES DE TODA NOSSA CATEGORIA QUE ESTÃO EM JOGO!!!

NÃO PERMITA SER INTIMIDADO POR AMEAÇAS DE AJUIZAMENTO DE DISSÍDIO!!
ESTAMOS SIM, DISPOSTOS A NEGOCIAR!!!
NÃO ACEITE COMO VERDADEIRAS AS MENTIRAS DA ECT!!!  

ECT  MENTE  E TENTA

INTIMIDAR TRABALHADORES

A mais nova metodologia de trabalho na REVEN/SJO: desta vez o incompetente 
CAT (Coordenador de Atendimento), agraciado com a função depois de mais de 
trinta anos atendendo balcão na AC/SJO, mesmo com todo este tempo trabalhando 
nos Correios, não aprendeu a lidar com pessoas, muito menos às atribuições da 
nova função! Para destituir o atendente da AC/Guaraci da função de quebra de 
caixa, o CAT foi incapaz de se deslocar até a referida agência e por telefone destituiu 
a função de quebra de caixa da AC/Guaraci, sem explicação nenhuma, sem portaria 
da destituição da função. Mas para tudo existe uma explicação e talvez para este 
caso a explicação esteja na falta de coragem  de falar pessoalmente com o 
funcionário destituído da função. Não é por menos que a REVEN/SJO apresenta 
índices insatisfatórios para a ECT nunca visto antes na história desta REVEN. Este é 
o reflexo negativo da forma como é administrada a ECT em nossa região, ou seja, 
pessoas desqualificadas sendo designadas para desenvolver tarefas sem 
competência alguma, e o que é pior: as vagas abertas para os “privilegiados” não 
tem reposição, deixando ainda mais sobrecarregado os trabalhadores que não 
desfrutam destes privilégios. 

DESTITUIÇÃO DE FUNÇÃO AGORA É POR 
TELEFONE NA REVEN/SJO.
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