Maceió, terça-feira, 04 de janeiro de 2011.

-ovo Presidente da ECT
Tomou posse no dia de ontem o novo Presidente dos Correios, Wagner Pinheiro de
Oliveira, ex-presidente da Petros (Fundos de Pensão da Petrobrás). Depois de vários
anos nas mãos do PMDB, o Ministério das Comunicações e a nova Diretoria da ECT,
pelo menos em sua maioria, agora passa para os quadros do PT. Infelizmente não
indicaram um funcionário de carreira, mas independente de que partido seja ou de onde
venha, que faça um bom trabalho através do reconhecimento e valorização dos
trabalhadores ecetistas.
-ovo Estatuto
A Presidenta Dilma editará nesta semana uma medida provisória reformulando o
Estatuto dos Correios. De acordo com a MP, o presidente da empresa, Wagner Pinheiro,
não presidirá o Conselho Administrativo, que será tocado pelo próprio ministro das
Comunicações, Paulo Bernardo. O objetivo, segundo o Ministério das Comunicações, é
controlar melhor as ações da estatal, alvo constante de escândalos e de corrupção.
-Vassourada na Diretoria
Praticamente todo Conselho Administrativo mais a Diretoria Colegiada da ECT foi
exonerada. Saíram os diretores de Administração, Econômico-Financeiro, Comercial, de
Operações,Tecnologia e Infraestrutura.
Os nomes dos substitutos já saíram no Diário Oficial da União. Pelo jeito o novo
ministro quer mesmo tomar as rédeas da Estatal pra si. O problema é que alardearam
que nenhuma das novas indicações seriam políticas, mas sabemos que o DR/SPM que
ascendeu para uma das diretorias em Brasília foi indicação da cota pessoal do vicepresidente Michel Temer.
-Carteiro do PR ganha importante Ação
O carteiro e diretor do Sintcom-PR, Anderson Baesso, conseguiu que a Justiça
impedisse que a ECT descontasse as faltas injustificadas dos sábados não trabalhados. A
Justiça entendeu que a ECT não pode mudar a jornada de 40 para 44 horas de forma
arbitrária. O Sintect-AL espera que com esta vitória diminuam as convocações forçadas
e isto sirva de exemplo para que muitos gestores que acham que a ECT é o seu quintal
parem de coagir colegas a cumprir uma convocação forçada.

- Eleições Postalis/2011
O Postalis divulgou em seu site a relação dos candidatos aos Conselhos Deliberativo e
Fiscal. São 18 candidatos ao Conselho Deliberativo e 19 candidatos ao Conselho Fiscal.
O Sintect-AL sugere a categoria que vote em colegas da base para que fortaleça a
representação dos que lutam por melhorias no nosso Fundo de Pensão.

