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A oposição ao SINTECT 
convoca todos os trabalha-
dores ecetistas a participa-
rem da assembleia para a 
eleição de delegados para 
o XXXI CONREP (Conselho 
de Representantes da FEN-
TECT).

A assembleia será decisi-
va para discutir os primeiros 
passos de nossa Campanha 
Salarial, elegendo os dele-
gados que irão nos repre-
sentar no CONREP que vai 
aprovar a nossa Pauta de 
Reivindicações para a Cam-

panha Calarial 2013. Além 
de discutir a nossa pauta, 
também serão tomadas de-
cisões importantes para a 
categoria.

Vamos debater os rumos 
da luta contra a PLR miserá-
vel que a ECT pagou.

Vamos discutir o golpe no 
nosso plano de saúde que 
a direção da ECT está ten-
tando destruir através da 
criação fraudulenta do Pos-
tal Saúde. O Postal Saúde 
é a tentativa da direção da 
ECT de destruir o nosso pla-

no de saúde, mesmo tendo 
sido derrotada pela mobili-
zação dos trabalhadores na 
campanha salarial passada, 
o que impediu que fosse al-
terado essa, que é a maior 
conquista dos ecetistas.

Esses e outros debates 
serão feitos no CONREP, que 
vai acontecer nos dias 4, 5 
e 6 de julho, em São Paulo. 
Por isso, é de suma impor-
tância a presença massiva 
dos trabalhadores na as-
sembleia da FENTECT para 
que sejam eleitos os dele-

gados que vão representar 
a vontade dos trabalhadores 
da nossa base sindical.

Todos à assembleia do 
CONREP!

Dar início à Campanha 
Salarial!

Por uma PLR linear e 
sem critérios!

Em defesa do Plano de 
Saúde da categoria!

Não ao divisionismo, 
unificar a luta da catego-
ria na FENTECT

COMPANHEIROS TRABALHADORES

Unificar a categoria na FENTECT
No ano passado, o Sintect-

-SP e o Sintect-RJ, junto com 
pelegos de Bauru e Tocantins 
fizeram uma manobra patronal 
para dividir o movimento dos 
trabalhadores e enfraquecer a 
nossa luta nacional.

Esses divisionistas estão res-
suscitando uma federação de 
brinquedo chamada FINDECT. 
Para quem não sabe, a FINDECT 
é uma federação criada direta-
mente nos escritórios da direção 
da ECT no final dos anos 80.

Diante da luta dos trabalhado-
res dos Correios, que conquistou 
a maioria dos direitos que temos 
hoje, inclusive os sindicatos e a 
nossa Federação (FENTECT), os 
patrões tentaram fundar uma 
federação patronal para tentar 
impedir que os trabalhadores 

em luta se organizassem de ma-
neira independente na FENTECT.

Portanto, os trabalhadores 
devem saber que a FINDECT é 
uma obra patronal criada pela 
direção da empresa para atacar 
a luta dos trabalhadores. O que 
o Sintect-SP e o Sintect-RJ es-
tão fazendo agora é justamente 
a mesma coisa: estão dividindo 
os trabalhadores para enfraque-
cer a nossa luta nacional e rea-
tivando essa federação patronal 
(FINDECT) para entregar nos-
sos direitos aos patrões, como 
fizeram com a PLR.

Por isso, companheiro traba-
lhador, compareça à assembleia 
organizada pela oposição para 
eleger delegados ao CONREP, 
em defesa da unidade nacional 
da categoria.

NÃO AO DIVISIONISMO
Assembleia para a 

eleição de delegados 
no XXXI CONREP!

dia 14 de junho, às 18h30, 
na sede do SINTEL, na 
Rua Moraes e Silva, nº 94, 
Centro, próximo à estação 
São Cristóvão, Rio de Janeiro


