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 Na última sexta-feira, 20 de novembro, ocorreu a 
Assembleia Geral Ordinária dos Trabalhadores, em que 
foi feita a Prestação de Contas do SINTECT-PB, do período 
relativo aos meses de Julho de 2018 a Dezembro de 2019. 
Em razão da pandemia de coronavírus, a referida Assembleia, 
realizou-se na sede da Associação Recreativa dos 
Trabalhadores dos Correios (ARTEC), situada no bairro 
do Aeroclube, em João Pessoa.
  Após os Informes Gerais e a Análise da Conjuntura 
nos Correios, foi aberto o ponto da Prestação de Contas do 
sindicato, tendo membros do Conselho Fiscal do sindicato, 
após   explanação resumida das contas e dos balancetes 
distribuídos a todos os presentes, apresentado Parecer 
pela aprovação na Assembleia das contas referentes ao 
período analisado, o contador senhor Paulo Rodrigues, 
presente à assembleia, se colocou à disposição para responder 
eventuais questionamentos e dúvidas dos trabalhadores.
 Durante toda a assembleia,  documentação com as 
demonstrações contábeis, bem como os balancetes �icaram 
expostos e acessíveis a todos os presentes. Nos documentos 
disponibilizados, era possível veri�icar “receitas e despesas, 
bem como originais com todos os recibos, notas �iscais, 
extratos bancários e outros papeis.” Três membros do 
Conselho Fiscal analisaram toda a documentação relativa 
às contas do sindicato no período compreendido entre o mês 
de julho de 2018 e o mês de dezembro, totalizando 18 meses, 
sendo, 6 meses do exercício do ano de 2018 e 12 meses do 
exercício do ano de 2019. 
 Ao plenário, foi informado sobre as atividades 
realizadas desde abril de 2019 e foi demonstrado o balancete 
dos períodos de julho de 2018 a dezembro de 2019. 
Pastas, mês a mês, desse período com todas as notas 
�iscais e o livro razão foi disponibilizado aos presentes. 
Após a exposição, o Conselho Fiscal emitiu seu Parecer 
pela aprovação das Contas analisadas. Foi aberta ao plenário a 
palavra para esclarecimentos e, em seguida, posto em votação e 
aprovado, por unanimidade dos presentes. A direção colegiada, 
por seu secretário-geral, como encaminhamento, colocou a 
disponibilidade dos balancetes no site do sindicato.

 Apesar de todos os ataques do Governo Federal, 
do Congresso Nacional e da própria ECT contra a 
organização e atuação dos sindicatos, mediante medidas 
que restringiram o �inanciamento do movimento sindical, 
estamos conseguindo, através de uma gestão transparente 
e �inanceiramente responsável, amenizar as perdas decorrentes 
dessa política de ataques. Dessa forma, o SINTECT-PB, 
procura agir com economicidade em relação aos gastos 
com insumos e na aquisição de suplementos para as 
atividades de rotinas e na realização de contratos com 
fornecedores de serviços. Com transparência e 
compromisso com toda a categoria, a direção colegiada 
do SINTECT-PB continua atenta às demandas com as 
quais se depara no atual contexto político, com a 
necessidade de combate mais cotidiano e incansável à 
política de redução de direitos dos trabalhadores e a 
ameaça de privatizações.

Assembleia aprova prestação de contas

Assembleia Geral na sede da ARTEC (20/11)

OS BALANCETES JÁ PODEM SER ACESSADOS EM NOSSO SITE,

ATRAVÉS DO LINK: HTTPS://SINTECTPB.COM
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Condições de trabalho nos Correios em meio à Pandemia

abandono na ac são miguel de taipu

 
 No instante em que o país convive com a possibilidade 
de uma segunda onda da pandemia de COVID 19, com 
cerca de 6.088.004 casos con�irmados e 169.541 vidas 
perdidas desde o princípio da pandemia), segundo o 
consórcio de veículos de imprensa (dados do dia 23 de 
novembro), os trabalhadores da linha de frente enfrentam 
um gigantesco desa�io. Nessa hora, onde o isolamento 
social é extremamente recomendável, os serviços postais 
são ainda mais requisitados e com aumento do e-commerce 
(comercio eletrônico), quem exerce essa atividade, 
merece atenção especial.
 Não é de hoje que os Correios são essenciais em 
momentos de crise. Maior operadora em logística da 
América Latina, a ECT já mostrou sua excelência na prestação 
dos serviços. Revelou, por exemplo, que pode atuar na 
distribuição de donativos quando passamos por desastres 
naturais (Mariana e Brumadinho, por exemplo); na entrega 
de livro didáticos em todo o país (anualmente, através do 
PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, cerca de 200 

milhões de livros são entregues em todos os 5570 municípios 
do país); na distribuição e coleta de urnas eletrônicas 
para eleições; além de participar, com e�iciência, em 
provas e concursos (organização com maestria da logística 
das provas do ENEM) .  
 Agora, são os programas sociais que entram no 
foco de atividades prestadas pelos Correios à população. 
O Governo pode usar a capilaridade dos Correios para 
auxiliar no cadastramento dos bene�iciários para o Auxílio 
Emergencial, além de auxiliar na regularização de documentos 
como o CPF, pode ajudar a descentralizar o serviço. 
 Porém, acende o alerta para as entidades de 
defesa desses trabalhadores. É preciso lembrar que 
muitos colegas da área de atendimento e de distribuição 
já trabalham em condições inadequadas por falta de 
investimentos: agências com pouca ou nenhuma ventilação; 
veículos sem manutenção periódica; falta de fardamento, 
etc. Durante a pandemia, a situação piorou, existindo 
unidades sem acesso à água corrente e há falta de distribuição 
de EPI´s de prevenção ao Coronavírus, como álcool 70º e 
máscaras em quantidade e qualidade adequada. 
 O SINTECT-PB continuará �iscalizando o cumprimento 
dos protocolos, denunciando descomprometidos com a saúde 
dos trabalhadores, exigindo a testagem dos de colegas que 
tiveram contato com pessoas que testaram positivo para Covid 
19, e buscando apoio jurídico para assegurar higienização dos 
setores e locais de trabalho, diante de casos em que trabalhadores 
estejam comprovadamente contaminados. Assegurar o bem-estar 
dos companheiros de trabalho é uma decisão acertada e coerente 
com o valor à vida. Estamos caminhando juntamente com outras 
entidades (FENTECT/CUT) para alinharmos ações que possam 
responsabilizar todos os atores que estejam colocando a vida dos 
trabalhadores em risco para garantir a lucratividade da empresa.

 Na AC São Miguel de Taipu, que faz parte da REATE 01 
(Região de Atendimento 01), é visível, mais uma vez o habitual 
descaso a que os trabalhadores são submetidos devido à falta de 
cuidado, por parte da empresa.
 Conforme demonstram as fotogra�ias, a agência, que 
chegou a ser considerada “modelo piloto”, se encontra em 
completo abandono. A unidade carece de interferência imediata, 
pois apresenta diversos e graves problemas: instalações elétricas 
e todo o mobiliário dani�icados; sala de tesouraria sem condições 
de uso; �ios desencapados, soltos com uma caixeta sinalizando o 
risco de choque elétrico; paredes mofadas; até escorpiões foram 
encontrados na agência. A direção da empresa já deveria, há 
tempos, ter tomado atitude em relação à situação, pois as vidas 
dos trabalhadores estão sendo colocadas em risco, mas a ECT 
mantém a unidade aberta como se estivesse tudo em total 
normalidade.
 O SINTECT-PB enviou o�ício à direção da empresa, para 
que tome providências sobre o caso.
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