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NOTA À IMPRENSA
Na manhã desta sexta-feira, 18 de outubro, foi veiculada no telejornal Bom Dia Paraíba reportagem
sobre reclamações de clientes em relação a atrasos na entrega de objetos postais em alguns bairros de João
Pessoa.
O SINTECT-PB (Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos na Paraíba, Empreiteiras e
Similares), apesar de não ter sido citado na matéria, esclarece que tem sempre cobrado à direção da ECT para
que as condições de trabalho dos empregados sejam melhoradas, e, consequentemente, a qualidade na
prestação dos serviços aperfeiçoada.
Ressaltamos que os problemas de atrasos das correspondências denunciados na matéria vêm ocorrendo.
Tal situação é decorrente da política intencional de sucateamento por parte da direção da Empresa e
incentivada pelo governo federal para que seja criado “um clima” a favor da privatização dos Correios. É
resultado, também, da forma errada como nossa Empresa tem sido gerida, tanto em nível federal quanto em
nível estadual.
Para se ter ideia, o último concurso público destinado à contratação de funcionários pelos Correios foi
feito há quase uma década, no primeiro semestre de 2011. A realização de PDV´s (planos de demissão
voluntária) por parte da ECT, nos últimos anos, atrelada à falta de admissão de novos empregados, tem causado
redução do número de trabalhadores. Exemplificando, tínhamos 1701 funcionários na Paraíba, há 5 anos. Hoje,
apenas 1291.
Portanto, decisões equivocadas, como a implantação dos DDA´s (distribuição domiciliar alternada),
em que a distribuição de objetos postais em cada rua é feita em dias alternados têm, igualmente, contribuído
de maneira negativa para que a situação tenha atingido o atual patamar.
Além disso, esclarecemos que as condições de trabalho de nossos colegas não são as adequadas: falta
material de trabalho, frotas de veículos não são renovadas, etc.
O SINTECT-PB afirma, por fim, que os funcionários da área operacional não são os responsáveis pelos
transtornos à população descritos na reportagem. Os trabalhadores são, assim como a população, vítimas, já
que se dedicam dia e noite para fornecer o melhor e não são tratados com dignidade pela direção da ECT.
Batalhamos todos os dias a fim de que o mais rápido possível a realidade seja modificada. Contamos
com o apoio da imprensa e da sociedade para cobrarmos dos verdadeiros responsáveis o correto respeito aos
Correios, patrimônio de todos os brasileiros.
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